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Given the importance and place of war news in the media and media policies in how 
to select this type of news, this article seeks to identify the strengths - weaknesses and 
opportunities - threats, the Syrian media and determine strategies for better selection 
of this type of news for the media of this country. The method used in this research 
is the Strategic Analysis or SWOT method. The statistical population of those two 
groups are university professors, Editors, and Secretaries of the media )as executive 
managers in the media organization). The sample size is 30 people and the sampling 
Method is snowball.
The data collection technique was used as a combination of semi-structured interview 
and balanced questionnaire. For data analysis, in interview analysis from King Theme 
Analysis, in questionnaire data analysis from SWOT matrices, for ranking strengths 
and weaknesses of Internal Factor Evaluation Matrix )IFE) and for ranking opportu-
nities and threat points from matrix External Factor Assessment )EFE) and QSPM 
matrix has been used to prioritize strategies and select the optimal strategy. The results 
of the research show that the best strategy for the Syrian media in selecting war news 
is the SO strategy.
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دروازه بانی اخبار جنگ از منظر متخصصان رسانه ای سوريه1

دریافت: 1399/10/4 بشار رافع دریب2      

پذیرش: 1400/2/1 عباس اسدی3       

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه اخبار جنگ در رسانه ها و سیاست های رسانه ای در نحوه 
گزینش این نوع اخبار، این مقاله درصدد شناسایی نقاط قوت ـ ضعف و فرصت ـ تهدید، 
رسانه های سوریه و تعیین راهبردهایی برای گزینش بهتر این نوع اخبار برای رسانه های این 
 )SWOT( کشور است. روش به کاررفته در این پژوهش، روش تحلیل راهبردی یا سوآت
است. جامعه آماری آن دو گروه استادان دانشگاهی و سردبیران و دبیران رسانه ها )به عنوان 
مدیران اجرایی در سازمان رسانه ای( هستند. حجم نمونه 30 نفر و روش نمونه گیری به 
صورت گلوله برفی است. تکنیک گردآوری اطالعات به صورت ترکیبی از مصاحبه نیمه 
ساخت یافته و پرسشنامه متوازن استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در تحلیل 
مصاحبه از تحلیل مضمون کینگ، در تحلیل داده های پرسشنامه از ماتریس های SWOT ، برای 
رتبه بندی نقاط قوت و ضعف از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( و برای رتبه بندی نقاط 
فرصت و تهدید از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )EFE( و برای اولویت بندی راهبردها و 
انتخاب راهبرد بهینه از ماتریس QSPM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای 

رسانه های سوریه در گزینش اخبار جنگ، بهترین راهبرد، راهبرد SO است. 

کليدواژه ها: سوریه، اخبار جنگ، دروازه بانی خبر، سوآت 
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مقدمه و بیان مسئله

بدون تردید جنگ ها یکی از پدیده های تأثیرگذار در جهان بشری به شمار می روند. جنگ ها 
همواره باعث ویرانی ها، آوارگی ها و خسارات جانی و مالی فراوانی شده و می شوند. منشأ 
جنگ ها می تواند سوءتفاهم ها میان دولت ها یا ملت ها باشد یا می تواند ناشی از حمله ناگهانی، 
کودتا، سقوط یک دولت، حمالت تروریستی، ناآرامی و شورش، تظاهرات خشونت آمیز 
خیابانی، خیزش های اجتماعی، ترور چهره های سرشناس سیاسی، ناکامی اقتصادی و امثالهم 
باشد. با این حال، جنگ ها می توانند به صورت ناگهانی یا به شکل تدریجی و در طول زمان 
رخ دهند. )عزالدین، 2016: 107( غرب آسیا، یکی از مناطقی است که همواره در طول 
تاریخ و به خصوص در چند دهه اخیر شاهد آشوب ها و زدوخوردها و جنگ های خونین 
بوده است. هنوز می توان زخم جنگ را بر پیکر عراق، یمن، فلسطین، سوریه و دیگر نقاط 
این منطقه مشاهده کرد. جنگ در سوریه نمونه ای از جنگ هایی است که تا امروز بسیاری از 
زیرساخت های این کشور را نابود کرده و میلیون ها نفر را کشته و آواره نموده است. جنگ ها 
به خاطر ویژگی های خشن و خونین خود، همواره در صدر خبرهای رسانه ها قرار می گیرند. 
البته، میزان پوشش و نحوه انتخاب اخبار جنگ در رسانه های هر کشوری متناسب با دوری و 
نزدیکی آن ها از منطقه جنگی و میزان تأثیرپذیری از آن، متفاوت است. درواقع، می توان گفت 
که اخبار جنگ همانند اخبار سایر رویدادها برای انتشار در رسانه ها به خصوص رسانه های 
سنتی یک فرایندی را طی می کنند که به اصطالح دروازه بانی خبر گفته می شود. دروازه بانی 
اخبار به خصوص اخبار مربوط به جنگ بر اساس ضوابط و معیارهای حرفه ای روزنامه نگاری 
صورت می گیرد. بنابراین، مقاله حاضر کوشیده تا به این سؤال اصلی پاسخ دهد که وضعیت 
موجود دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های سوریه چگونه است و مدل مطلوب چگونه باید 
باشد؟ درواقع، هدف اصلی این مطالعه شناخت نحوه دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های 

سوریه از منظر متخصصان رسانه ای این کشور بوده است.

1- تعريف و مفهوم جنگ

جنگ به معنای برخورد و درگیری دارای معانی متعددی است. در برداشت های رایج 
نظامی  نیروهای  که  می شود  قلمداد  دولت  فعالیت  از  خاصی  نوع  معموالً  جنگ  معاصر، 
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سازمان یافته و مشخصی با به کارگیری جنگ افزارهای مرگبار، آن را بر ضد نیروهای مسلح 
یک یا چند دشمن به اجرا می گذارند. ولی به تازگی بسیاری از دیگر انواع فعالیت ها را 
تروریسم«، »جنگ  با  با مواد مخدر«، »جنگ  داده اند: »جنگ  نیز در زمره »جنگ ها« جای 
باورند  این  بر  منتقدان تعریف جنگ  البته  »با سرطان«.  تبهکار« و حتی  با دارو دسته های 
که اگر قرار باشد عماًل هر فعالیتی را که متضمن کاربرد خشونت است در زمره جنگ ها 
جای دهند، تعریف جنگ دچار بحث وجدل بی پایانی خواهد شد. با این حال، باید گفت 
که برخی پژوهشگران حوزه جنگ، تعریف هایی از آن ارائه کرده اند که در حوزه های علوم 
سیاسی، روابط بین الملل و نظامی تا حدودی موردقبول واقع شده اند. )گریفیتس، 1388: 384- 
384( مثاًل »کارل فون کالوزویتس«1 در اوایل قرن نوزدهم یک تعریف قدیمی و اصیل از 
جنگ ارائه کرده است که بر اساس آن، »جنگ شامل یک کنشگر عمومی )اغلب ولی نه 
منحصراً دولت ها(، هدفی سیاسی و زور سازمان یافته می شود.« )کالوزویتس، 1396: 85( با 
این تعریف، شورش ها و آشوب ها، فعالیت های جنایتکارانه سازمان یافته، برخی فعالیت های 
تروریستی و مبارزه با بیماری ها از دایره جنگ کنار گذاشته می شود. ابن خلدون نیز در مقدمه 
خود می گوید که جنگ »امری طبیعی در مورد انسان است که هیچ ملتی و نسلی فاقد آن نبوده 
است«، به طورکلی جنگ یک حقیقت مسلم در تاریخ بشریت از زمان آفرینش تا امروز بوده 
و هست که به دالیل مختلف رخ داده و می دهد. )ابن خلدون، 1336: 458( جنگ هر تعریفی 
که داشته باشد ولی آن به خودی خود یک هدف نیست، بلکه ابزاری است که هر یک از 
طرفین درگیر با استفاده از نیروی زور تالش می کند تا طرف مقابل را به پذیرش خواسته های 

موردنظر خود وادار نماید.

خالصه همان طوری که دالیل وقوع جنگ ها متنوع هستند، طبقه بندی آن ها نیز گوناگون اند. 
برخی جنگ ها را بر پایه اهداف )عادالنه یا آزادیخواهی و ناعادالنه یا تجاوز(، عده ای بر 
اساس ابزارهای جنگی )هسته ای و غیر هسته ای( بعضی بر اساس سطوح )جنگ جهانی و 
جنگ محلی(، عده ای بر اساس زمان )جنگ طوالنی و کوتاه( و ... طبقه بندی کرده و می کنند. 
یک تقسیم بندی دیگری نیز وجود دارد که جنگ ها را به گرم و سرد دسته بندی می کند. 

)الحصري، 1967: 55(
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2- مروری بر وضعیت سیاسی سوريه

جایگاهی  امر،  این  و  واقع شده  آفریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره  سه  اتصال  نقطه  در  سوریه 
استراتژیک به آن بخشیده است. این کشور از 1516 تا 1917 تحت سیطره حکومت عثمانی 
قرار داشت، اما بعد از جنگ جهانی اول، تحت قیمومت فرانسه در آمد و در 1946 استقالل 
یافت. در 1948 پس از شکست از اسرائیل برای بیست  سال دچار بحرانی داخلی شد. حزب 
بعث سوریه که در 1947 با هدف مبارزه بااقتدار سیاسی و اقتصادی زمین داران بزرگ و 
بازرگانان ثروتمند دمشق و حلب تأسیس شد، )سایت دوویچه وله، 2012( اما در 1963 
قدرت را به دست گرفت و تا 1970 فراز و فرودهای فراوانی به خود دید. یک سال بعد 
حافظ اسد بر کرسی ریاست جمهوری نشست. وی پس ازآن در جهان عرب یک »ابر بازیگر« 
نام گرفت که توانست به علویان سوریه هویتی در سطح حاکمیت ببخشد. او تا سال 2000 
تا زمان فوتش در رأس قدرت بود و سیاستی شدیداً ضد صهیونیستی داشت. پس از او بشار 
اسد جانشین پدر شد. وی در جریان رفراندوم سال 2007 برای یک دوره هفت ساله دیگر 
ریاست جمهوری را به دست گرفت؛ اما در اوایل سال 2011 میالدی »بهار عربی« آغاز شد 
و نارضایتی ها آفریقای شمالی و خاورمیانه را در برگرفت، در دمشق و چند شهر دیگر این 
کشور نیز اعتراضاتی به وجود آمد. علی رغم تالش های بشار اسد برای آرام کردن اوضاع، اما 
با مداخالت خارجی، اعتراضات به تدریج از حالت مدنی به سوی یک جنگ پیش رفت تا 
اینکه در دسامبر 2012 آمریکا، ترکیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، فرانسه و انگلستان، ارتش 
آزاد سوریه، مهم ترین گروه مخالف در کشور را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه 
به رسیمت شناختند. بعدازآن با ظهور و گسترش سریع داعش و تصرف مناطق مهم سوریه 
توسط داعش و نیروهای ارتش آزاد و مداخله خارجی ها وضعیت جنگی این کشور بسیار 
پیچیده شد، به طوری که تا مدت های مدید، رسانه های داخلی، منطقه ای و بین المللی خبر 
اول خود را به جنگ سوریه اختصاص می دادند و هنوز هم بحران سوریه یکی از مهم ترین 
بحران های منطقه ای و حتی جهانی است که رسانه ها به اخبار تحوالت آن توجه زیادی نشان 

می دهند.
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3- رسانه های سوريه

در سوریه رسانه های مختلفی وجود دارند که بر اساس نظام سوسیالیستي فعالیت می کنند. 
درواقع از مهم ترین ویژگی های رسانه های سوری، انتشار افکار و دیدگاه های دولت است. 
سیاستمداران خارجي براي آشنایي با مواضع دولت سوریه در خصوص هر مسئله اي، با 
رجوع به روزنامه هاي این کشور مطلع مي شوند، دولت کنترل مستقیمي بر روزنامه ها دارد و 
بخش خصوصي اجازه انتشار روزنامه را ندارد. مطبوعات خارجي با نظارت دولت در داخل 
توزیع مي گردد. از دیگر شاخصه های مطبوعات سوري عدم گرایش به تحلیل وقایع داخلي 
است، آن ها بیشتر میل دارند که به موضوعات خارجي به خصوص مسائل منطقه اي ازجمله 
مسئله روند مذاکرات صلح خاورمیانه بپردازند. در میان مطبوعات سوري جناح بندی سیاسي 
وجود ندارد، هیچ حزبي یا گروهي سیاسي داراي نشریه نیست که دلیل آن، تک حزبی بودن 
حکومت است. این ویژگي ها مطبوعات سوري سبب گردیده است که نشریات خارجي براي 

انعکاس مواضع رسمي دولت سوریه به مطبوعات سوری رجوع کنند.

از میان رسانه های مهم سوری، عالوه بر خبرگزاری »سانا« می توان به روزنامه های »البعث«، 
»الثوره« و »تشرین« اشاره کرد. »البعث« ارگان حزب بعث در 1946 تأسیس شده و بر شعار 
اصلي حزب، یعني »وحدت، آزادي و سوسیالیسم«، تأکید دارد. تکیه اصلي این روزنامه، بیشتر 
بر اطالع رساني و پوشش رویدادها بوده و از نظر برجسته سازی موضوعات، تابع دیدگاه 
»حزب« است. روزنامه »الثوره« از سوي مؤسسه »وحدت« و روزنامه »تشرین« توسط مؤسسه 
»تشرین« که وابسته به دولت است، انتشار مي یابند. »تشرین« نام یکی از ماه هاي عربي مطابق 
ماه اکتبر میالدي است. این نام، به »جنگ تشرین« )اکتبر 1973( یا جنگ رمضان اشاره دارد. 

این روزنامه، اندکي پس ازآن جنگ منتشر شد.

عالوه بر مطبوعات، تلویزیون نیز در این کشور جایگاه خاصی دارد که از محبوب ترین 
رسانه های این کشور بشمار می رود، به طوری که گیرنده های امواج ماهواره ای در سوریه 
به طور وسیع در دسترس مخاطبان است و اکثر مردم کانال های ماهواره ای عرب زبان را تماشا 
می کنند. افزون بر تلویزیون دولتی سوریه، دو شبکه تلویزیونی مخالف دولت نیز در خارج 
از کشور فعالیت می کنند. شبکه تلویزیونی »اورینت« متعلق به مخالفان است که مرکز آن در 
دبی قرار دارد و شبکه تلویزیونی »الغد« نیز متعلق به مخالفان دولت سوریه است. مخالفان 
در خالل جنگ سوریه برای ساقط کردن دولت، ضمن این که کوشیدند تا ماهواره های نظیر 



يه
ور

 س
ی

نه ا
سا

ن ر
صا

خص
 مت

ظر
 من

 از
گ

جن
ار 

خب
ی ا

ه بان
واز

در

53

این  تلویزیون دولتی  برنامه  به توقف پخش  »نایلست« را وادار  »هات برد«، »یوتلست« و 
کشور کنند، حتی اقدام به بمباران مقر رادیو و تلویزیون سوریه و ربودن یا کشتن بسیاري 
از روزنامه نگاران و فعاالن رسانه اي آن کشور کردند. درزمینه اینترنت نیز باید گفت که آن 
در همان زمان، »به وسیله ای برای بیان اعتراضات مخالفان بدل شد. شبکه های اجتماعی در 

شکستن خطوط قرمز ... کمک کردند.« )سایت بی. بی. سی، 1392(

دارند.  گسترده ای  حضور  نیز  اجتماعی  شبکه های  سوریه،  سنتی  رسانه های  کنار  در 
مطالعات انجام شده نشان می دهند که در سوریه شبکه های اجتماعی، مهم ترین منبع خبری 
به خصوص اخبار سیاسی هستند. در این کشور از میان انواع شبکه های اجتماعی، فیسبوک، 
توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام باالترین جایگاه را دارند. عالوه بر کاربران عادی، رسانه های 
این کشور نیز تالش کرده اند تا از ظرفیت های شبکه های اجتماعی بهره ببرند. چنان که همه 
رسانه های سنتی سوریه در همه شبکه های اجتماعی حضور دارند. همچنین، بسیاری از 
سردبیران و روزنامه نگاران این کشور در شبکه های اجتماعی حساب های کاربری خود را 
دارند و در اکثر مواقع نسبت به موضوع جنگ در این کشور واکنش نشان می دهند که البته 
اگر نوع واکنش ها را نوعی دروازه بانی خبر بدانیم، این نوع دروازه بانی آن ها با دروازه بانی 
اخبار در رسانه های سنتی خود کاماًل متفاوت است که دلیل آن نیز به تفاوت ماهیت و 
ساختار شبکه های اجتماعی با رسانه های سنتی بازمی گردد. به طورکلی باید گفت که »در 
سوریه شبکه های اجتماعی در گسترش آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم این کشور نقش 

پررنگ تر از رسانه های سنتی بازی می کنند.« )رافع دریب، 1398: 62(

4- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری این تحقیق را الگوی دروازه بانی خبر یوهان گالتونگ2 و روگ مری3 
تشکیل می دهد. در خصوص تبیین مبانی نظری دروازه بانی، تالش های فراوانی از سوی 
محققان ارتباطی، جامعه شناسی و حتی روان شناسی صورت گرفته است. مفهوم دروازه بانی 
خبر بدین معناست که هر پیام برای رسیدن به مخاطب خود باید از دروازه های فراوانی 
عبور کند. دروازه بان بر حسب مجموعه ای از معیارها و ضوابط خود به گزینش یا رد اخبار 

مبادرت می کند.
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گالتونگ و روگ فرایند تبدیل رویداد به خبر را یک مرحله ای دانسته اند، دریافت رسانه ها 
از رخدادها را بیشتر در چارچوب انگاره سازی دنبال کرده اند. این دو محقق بر این باورند 
که دست اندرکاران رسانه ها به مثابه دروازه بانان، ابتدا دست به کار می شوند تا ببینند آیا یک 
رویداد قابلیت تبدیل شدن به خبر را دارد یا خیر و اگر این قابلیت را داشت، آنگاه با توجه به 

ارزش های خبری انتخاب می شود. )شکرخواه،75-1374: 19(

عوامل انتخاب اخبار از نظر این دو محقق عبارت اند:

دوره زمانی: احتمال دارد اگر وقوع رویداد با جدول زمانی رسانه تناسب داشته . 1
باشد، موردتوجه قرار بگیرد، به عنوان مثال، رویداد شروع می شود و در چند ساعت 
یا کمتر به پایان می رسد، این متناسب با یک روزنامه روزانه یا یک گزارش خبری 
است، درحالی که یک رویداد پیچیده چندین روز طول می کشد تا تکامل یابد، پس 
این با یک نشریه هفتگی مطابقت دارد، بعضی از رویدادها در تکامل بسیار کند 

هستند و هر چه قدر هم مهم باشند، برای رسانه ها واقعاً ارزش انتشار ندارند.

قدرت یا ارزش درگاه: اگر اندازه رویداد بزرگ باشد یا میزان اهمیت آن به طور . 2
ناگهانی افزایش پیدا کند، این رویداد احتماالً انتخاب می شود و هنگامی که نظارت 
رسانه ای افزایش می یابد، این عامل برجسته می شود، به عنوان مثال مربوط به دولت یا 

مسائل مالی یا درگیری های دائمی باشد.

وضوح و عدم ابهام: هرقدر رویدادی واضح تر باشد، احتمال خبر بودن آن زیاد . 3
است.

قرابت یا اهميت فرهنگی: هر چه رویداد به فرهنگ و منافع مخاطبان نزدیک تر . 4
باشد، احتمال انتخاب آن بیشتر است.

تناسب: احتمال انتخاب رویدادی که با برخی انتظارات یا نظرات پیشگام و خاص . 5
تناسب داشته باشد بیشتر است از رویدادی که با انتظارات همخوانی ندارد. مثاًل، 
بخش هایی از جهان هست که روی دادن درگیری هایی در آن انتظار می رود، برخی 
از فعالیت ها به لحاظ ذاتی خطرناک است، درحالی که برخی دیگر به تغییر سیاسی 

مرتبط هستند و غیره.
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غيرمنتظره: هرقدر رویداد واقعی شگفت انگیزتر و غیرقابل پیش بینی باشد، انتخاب آن . 6
به عنوان خبر بیشتر است.

تداوم: همین که رویداد تشخیص داده شود که ارزش انتشار دارد، برخی محرک ها . 7
برای تداوم پیگیری رویداد یا رویدادهای مرتبط، به وجود خواهد آمد.

تفاوت یا ترکيب: رویدادها یا اخبار بر اساس مکان آن ها در یک گروه متعادل . 8
)روزنامه یا گزارش های خبری( انتخاب می شوند و برخی وقایع نیز بر اساس تفاوت 

انتخاب می شوند.

ارزش های اجتماعی و فرهنگی مردم و دروازه بان: ارزش های اجتماعی و فرهنگی . 9
مخاطبان هدف و دروازه بانان فرآیند انتخاب را تحت تأثیر قرار می دهد.

همان طوری که مالحظه می شود این مدل بر اساس روانشناسی شناخت فردی است و 
همچنین بیشتر بر اخبار بین المللی توجه دارد. این مدل مبتنی بر سه فرضیه اصلی است: 
اول، فرضیه اضافی، هرقدر فاکتورهای اخبار مرتبط با یک رویداد مشخص بیشتر باشد، بیشتر 
احتمال دارد که آن »اخبار« شود. دوم، فرضیه یکپارچه سازی که تصریح می کند که اگر این 
رویداد کم باشد و تنها یک عامل داشته باشد، می توان آن را با افزودنش به عامل دیگری 
جبران کرد. درنهایت، فرضیه نا محتمل بودن که به موجب آن رویداد کم هرگز در تمام عوامل 

به اخبار تبدیل نمی شود.

به طورکلی، مدل گالتونگ و روگ به یک نسخه نسبتاً ساده در جریان اخبار و دروازه بانی 
به عنوان یک روند مشخص و پیوسته بر اساس تعدادی از مقادیر یا معیارهای خبری که بر 
درک رویدادهای خبری تأثیر می گذارد، تکیه می کند. مدل  گالتونگ و روگ فقط یک جنبه از 
اقدامات فرایند دروازه بانی را بسط می دهد و آن معیارهایی است که در هنگام تصمیم گیری 
درباره انتخاب یا رد اخبار استفاده می شود. واضح است که این معیارها کاماًل ذهنی هستند 
و از یک دروازه بان به دیگری متفاوت است، اما دلیلی وجود دارد برای باور اینکه، فرایند 
انتخاب تا حدودی سیستماتیک قلمداد می شود و ممکن است تا حدودی قابل پیش بینی باشد، 
گالتونگ و روگ با فرایند دروازه بانی بر اساس نام گذاری و توصیف ویژگی های اصلی یک 
رویداد خبری برخورد می کنند، ازجمله آنچه بر فرصت های انتخاب اولیه آن با عبورش از 
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میان دروازه های مختلف از نوع موجود در مدل مک نلی تأثیر خواهد گذاشت. مدل گالتونگ 
و روگ نشان دهنده فرایندی است که از طریق آن، رویدادهای جهانی توسط سازمان های 
رسانه ای به یک »تصویر رسانه ای« یا آنچه ممکن است »تصویری از جهان« نامیده شود، تبدیل 
می شود تا برای مردم پخش شود. پیاده سازی این مدل به مشکالت تفسیر و پیش بینی برخی 
از فرضیه های اساسی در مورد روشی بستگی دارد که این متغیرها یا »عوامل اخبار« به تنهایی 
یا به صورت جمعی بر انتخاب و رد شدن آن تأثیر می گذارند. یکی از مهم ترین انتقادات به 

مدل گالتونگ و روگ، توسط روسنگرن4 )1974( بیان شده است که می گوید:

به ایده های پیرامون درک  اوالً، مدل، موضوعی روان شناختی برای هدف است و شدیداً 
انتخابی توسط دروازه بانان فردی، وابسته است. روسنگرن به ضرورت در نظر گرفتن عوامل 
سیاسی و اقتصادی که در انتخاب ارزش اخبار سیطره دارند، تأکید می کند، زیرا ممکن است 
عوامل انتخاب اخبار بدون در نظر گرفتن شرایط خاص روابط سیاسی و اقتصادی میان 

کشورهای مشخص، ناقص باشد.
دوم، روسنگرن می گوید که این مدل قابل آزمایش نیست، زیرا اگر فرضیه ها ترکیب شوند، 

فرضیه های اضافی و تکاملی را می توان به همه اخبار اعمال کرد.
سوم، مدل با استفاده از یک روش مناسب به شکل کامل مورد آزمایش قرار نگرفته است. 
آزمایش آسیب شناسی اشاره به توضیحات سایر »داده های اضافی« )مثل سیاسی/اقتصادی( 
را می طلبد و همچنین منابع مستقل شناسایی در مورد »واقعیت« رویدادهایی است که 

)McQuail & Windahl, 1993: 173-176( .پوشش داده شده اند یا نمی شوند

5- روش شناسی پژوهش

رویکرد این پژوهش اکتشافی و روش آن تحلیل راهبردی سوآت )SWOT( است. روش 
سوآت یکی از روش های تحلیل در رشته مدیریت راهبردی است که در آن با شناسایی دقیق 
عوامل درونی )نقطه قوت و ضعف( و عوامل بیرون )فرصت ها و تهدیدها( و ترسیم شرایط 
موجود، به تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه و بلندمدت آن اقدام می شود؛ بنابراین، در پژوهش 
حاضر برای کشف و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تکنیک مصاحبه نیمه 
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ساخت یافته از نوع مسئله محور فردی استفاده شده است. مصاحبه نیمه ساخت یافته مسئله 
محور هم زمان هم با هدایت نظریه و هم با ذهن باز و قالب نیافته )ترکیب نگاه استقرایی و 
قیاسی( انجام می شود؛ به گونه ای که از طریق مبانی نظری و مرور اندیشه صاحب نظران طرح 
اولیه سؤال و محورهای کلی موضوع تعیین و سپس در مصاحبه طرح و بسط داده شد. از 
درون نظرات مصاحبه شونده نیز سؤال ها و مباحث جدید طرح و بحث شد. برای انجام 
دادن مصاحبه از صاحب نظران و اساتید دانشگاه در حوزه رسانه و خبر و سردبیران و دبیران 
رسانه ها که شناخت و احاطه کامل از حوزه روزنامه نگاری و خبر و ابعاد موضوع موردبحث 
نقاط چهارگانه قوت، ضعف، فرصت و  برای شناسایی  استفاده شد. در مجموع  داشتند، 
تهدید رسانه های سوریه در انتخاب اخبار جنگ با 5 استاد دانشگاه حوزه روزنامه نگاری و 
25 سردبیر مصاحبه شد. روش انتخاب این افراد به شیوه گلوله برفی بوده و مصاحبه تا زمان 
اشباع نظری ادامه یافته است. برای تحلیل یافته های مصاحبه از روش تحلیل مضمون »کینگ« 
استفاده شد. بر اساس این شیوه نخست متن مصاحبه خالصه و جزئیات و مفاهیم پیچیده آن 
خالصه و برجسته شد و سپس مقوله ها و مضامین متنی ادغام و مضامین قوی تر شکل گرفت. 
در قسمت دوم نقاط چهارگانه )قوت، ضعف، فرصت و تهدید( احصاء شده در مصاحبه در 
یک پرسشنامه آورده شد. در این پرسشنامه برای هر یک از گویه ها )که همان نقاط مذکور 
هستند( پیوستاری پنج درجه ای برای تعیین ضریب اهمیت، وزن یا رتبه هر عامل قوت و 
ضعف و میزان احتمال و عدم احتمال یا وقوع فرصت و تهدید طراحی شد. حجم نمونه 
این تحقیق شامل 30 نفر از نخبگان مرتبط با موضوع بودند که بر اساس دو ویژگی اصلی 
یعنی داشتن تحصیالت دانشگاهی و سابقه شغلی انتخاب شدند. )جزئیات امر، در بخش 
تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی به تفصیل بیان شده است.( از این تعداد حجم نمونه، برای 
پاسخگویی به پرسشنامه 20 نفر آن ها همان افرادی بودند که در مرحله قبل مصاحبه شدند و 
دوباره از آن ها خواسته شد که میزان اهمیت هر یک از گویه ها را مشخص کنند. همچنین از 
آن ها درخواست شد که یک فرد دیگر که در این زمینه متخصص است )روش گلوله برفی( 
را معرفی کنند. در پردازش پرسشنامه از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی برای میزان 
اهمیت نقاط قوت و ضعف و میزان احتمال وقوع این فرصت یا تهدید در رسانه های سوریه 
استفاده شد و سپس ماتریس راهبردهای عملیاتی سوآت )SWOT( طراحی شد. در گام 
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بعدی برای تعیین اهمیت و ارزیابی موقعیت راهبردی این رسانه ها در انتخاب اخبار جنگ 
از ماتریس ارزیابی و انتخاب موقعیت در شرایط موجود و مطلوب استفاده شد. درنهایت نیز 
از طریق ماتریس راهبردهای منتخب و انتخاب راهبردهای بهینه اولویت بندی شد. روایی این 
پژوهش در سه مرحله سنجیده شد. با توجه به کیفی بودن تکنیک مصاحبه، ضمن توجه به 
حقیقی بودن مشاهدات و ثبت داده ها و غنای اطالعات نمونه های انتخابی و قدرت تحلیلی 
محقق برای روایی در مرحله تعیین مقوله ها و محورها از اعتبار صوری استفاده شد و مقوله ها 
و پرسش های مصاحبه و سؤاالت تحقیق در اختیار داوران قرار گرفت تا نسبت به رسیدن به 
پاسخ سؤال های تحقیق از طریق این مقوله ها اظهارنظر کنند. در مرحله دوم از فن مقایسه دائم 
استفاده شد؛ به گونه ای که سعی شده تنظیم کدها دقیق و صحیح ارزیابی شوند و کدها مدام 
با کدهای اولیه مقایسه و همه کدها با اهداف و سؤاالت تطبیق داده شدند. شیوه سوم روایی 
به کار گرفته شده، ارائه شواهد، استفاده مناسب از نقل قول و یادداشت های مصاحبه کننده 
است به گونه ای که پیاده سازی کامل مصاحبه و واقعیت ها و آوردن دقیق آن ها به روایی کمک 
کرد. برای سنجش پایایی ضمن مرور مکرر داده ها، روند تحقیق و پردازش آن در اختیار دو 
محقق باتجربه قرار گرفت تا متن پیاده شده را کنترل کنند. تشریح جزئیات روش گردآوری 
و تجزیه و تحلیل داده  ها، نحوه و منطق انتخاب نمونه نیز در راستای تقویت پایایی انجام شد. 
در قسمت دوم نیز پس از تدوین راهبردهای چهارگانه بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت 
و تهدید و روش انجام محاسبات ریاضی به ویژه در ماتریس مراحل توسط چند محقق دیگر 

بازبینی و انجام می شود.

6-1- تجزيه و تحلیل جمعیت شناختی

با طرح چهار سؤال شناسایی )جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه شغلی(، سعی در 
روایی و اعتبار هر چه بیشتر پرسشنامه شده است. 17 نفر از پاسخگویان مرد و 13 نفر زن 
بودند که بیشتر آن ها )30 درصد( بین 45 تا 50 سال داشتند. از نظر تحصیالت نیز 18 نفر 
مدرک فوق لیسانس و 12 نفر نیز مدرک دکتری داشتند که رشته تحصیلی 24 نفر ارتباطات 
و روزنامه نگاری بوده است. در مورد سابقه شغلی نیز باید گفت که 27 پاسخگویان، 10 سال 
و باالتر سابقه داشته اند. از میان پاسخگویان، 25 نفر سردبیر رسانه های سوریه و 5 نفر استاد 
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روزنامه نگاری و ارتباطات دانشگاه دمشق بوده اند. این یافته ها نشان دهنده تخصص و تجربه 
باالی پاسخگویان است که به جامعه آماری اعتبار باالیی می بخشد.

6-2- شناسايی )استخراج( عوامل محیطی داخلی و خارجی

به منظور شناسایی عوامل محیطی داخلی و خارجی در ابتدا مطالعات اکتشافی و بررسی 
قالب  در  اولیه  احصاء عوامل  از  و پس  گرفته  و مرجع صورت  تاریخی  مدارک  و  اسناد 
مصاحبه های تخصصی و خبرگی این عوامل با تفکیک عوامل داخلی از خارجی به تأیید 
جامعه خبره رسید. پس ازآن، این عوامل در دو بخش داخلی و خارجی در قالب پرسشنامه 
جهت کسب نظر جامعه آماری ارائه و با توجه به حجم جامعه آماری و پارامترهای توصیفی، 
عوامل چهارگانه محیط داخل و خارج و همچنین وضع موجود این عوامل مشخص گردید، 

پس از جمع آوری پاسخ ها، نتایج و جمع بندی آن ها به شرح است.

تعداد عوامل محيطی

تهدیدهافرصت هاقوت هاضعف هاعوامل محیطی

8869تعداد

6-3- تجزيه و تحلیل عوامل محیط داخلی )ماتريس ارزيابی عوامل داخلی(

 در این مرحله اهمیت نقاط قوت و ضعف و احتمال وقوع فرصت ها و تهدیدهای 
رسانه های سوریه در انتخاب اخبار جنگ در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( و خارجی 
)EFE( نمایش داده می شود. ماتریس )IFE( عالوه بر بیان نقاط قوت و ضعف بیانگر میزان 
اهمیت، وزن یا رتبه هر عامل قوت و ضعف و نمره آن عوامل است. نمره هر گویه در این 
ماتریس بر اساس ضرب میزان اهمیت در رتبه یا وزن نظرات پاسخگویان محاسبه می شود. 
میزان اهمیت به صورت طیف لیکرت در پیوستار پنج درجه ای خیلی کم )1( تا خیلی زیاد )5( 
از پاسخگویان پرسیده شد. بر اساس تعیین همبستگی نظرات پاسخگویان وزن یا رتبه هر یک 
 SPSS مشخص شد. برای تعیین وزن یا رتبه در نرم افزار SPSS از نقاط یا گویه در نرم افزار
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از قانون وزن دهی داده های مشاهده شده و تعداد مشاهدات فراوانی استفاده شده است. همین 
شیوه در ماتریس ارزیابی خارجی نیز استفاده شده است. در پایان، بر اساس نمره به دست آمده، 
نقاط چهارگانه برای ورود به ماتریس SWOT از نمره یا امتیاز زیاد به کم تنظیم شدند. جدول 
شماره یک، مهم ترین نقاط قوت و ضعف در دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های سوریه به 

ترتیب نشان داده شده اند:

جدول )1(: ارزیابی وزن نقاط قوت )S( و ضعف )W( و رتبه بندی آن ها

میانگین عوامل )گویه(ردیف
اهمیت

میانگین 
اولویت

ضرب 
میانگین ها

وزن نرمال 
شده

1 S3/96673/000011/90010/02966به کارگیری تجربه روزنامه نگاری سنتی در فضای مجازی

2 S3/80003/066711/65350/02904انتشار سریع اخبار و اطالعات

3 S3/63333/133311/38420/02837به اشتراک گذاشتن نظرات خود و تعامل با دیگران

4 S3/60003/133311/27990/02811عدم سانسور و خودسانسوری و امکان نشر نظرات شخصی

5 S3/83332/933311/24420/02802مشارکت همه در فرایند تهیه و انتشار اخبار

6 S3/83332/933311/24420/02802قدرت بسیج سازی کاربران در جهتی خاص

7 S3/76672/933311/04890/02753عدم وجود موانع حاکم بر رسانه های سنتی

8 S3/70002/933310/85320/02705ظرفیت باالی شهروند خبرنگاری

1 W3/66672/833310/38890/02260کمبود تجهیزات حرفه ای

2 W3/70002/800010/36000/02253هیجان زدگی و برخورد احساساتی

3 W3/66672/800010/26680/02233فقدان مرجعیت خبری رسانه های اجتماعی

4 W3/56672/866710/22470/02224عدم شناخت عمیق از سوژه ها و ابعاد جنگ

5 W3/60002/833310/19990/02219عدم تولید محتوا و باز نشر مطالب دیگران

6 W3/53332/866710/12890/02203ارائه تحلیل و تفسیرهای ضعیف

7 W3/70002/733310/11320/02200نبود حداقل معیارهای الزم حرفه ای

8 W3/56672/833310/10550/02198انفعال یا تصمیم دیرهنگام در برابر اخبار مهم فوری
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6-4- تجزيه و تحلیل عوامل محیط خارجی )ماتريس ارزيابی عوامل خارجی(

بر اساس پرسشنامه هایی که بین جامع آماري توزیع و پاسخ هاي اخذ شد از آن ها، مقادیر 
به دست آمده براي عوامل محیطی خارجی یعنی فرصت ها و تهدیدها، در قالب یک جدول 
درج و همچنین میانگین وضع موجود که بیانگر ضریب اهمیت آن عامل است به همراه نمره 
موزون هر عامل که حاصل ضرب وزن در ضریب اهمیت است محاسبه شد و براي هر یک 
از عوامل فرصت و تهدید به صورت جداگانه محاسبه و نهایتاً مجموع نمره موزون فرصت ها 
را از مجموع نمره موزون تهدیدها کم کرده، مقدار کمی براي محیط خارجی به دست می آید 

که نتایج آن به شرح جدول 2 است:

جدول )2(: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فرصتـ  تهدید )EFE( و رتبه بندی آن ها

میانگین عوامل )گویه(ردیف
اهمیت

میانگین 
اولویت

ضرب 
میانگین ها

وزن نرمال 
شده

1 O3/56672/80009/98680/06211امکان کنترل اطالعات و اخبار مرتبط با جنگ

2 O3/70002/56679/49680/05906فراهم بودن امکان نفوذ به تعداد زیادی از کاربران

3 O3/66672/56679/41130/05853نیاز دولت ها و جامعه به اخبار جنگ

4 O
دریافت فیدبک های موردنیاز از سوی کاربران برای تصمیم گیری ها 

3/70002/50009/25000/05753و سیاست گذاری های بعدی

5 O
هدایت افکار عمومی  بخش وسیعی از کاربران در راستای اهداف 

3/80002/43339/24650/05751خاص

6 O3/66672/43338/92220/05549تشکیل سریع و وسیع کمپین هایی برای مقاومت یا ضد جنگ

1 T3/63332/833310/29420/03759عدم پایبندی به اخالق و نقض حریم خصوصی کاربران

2 T3/66672/70009/90010/03615تضعیف یا تخریب ارزش های واال

3 T3/50002/80009/80000/03579انتشار اخبار جعلی و شبهات و تهدید امنیت و آسایش عمومی

4 T3/53332/40008/47990/03097بدبین کردن مردم به حاکمیت و ایجاد اختالف و آشوب

5 T3/46672/80009/70680/03545فیلترینگ و محدودسازی آزادی دسترسی به اطالعات

6 T3/36672/63338/86550/03238مسدود یا تحریم شدن اکانت ها

7 T3/13332/56678/04220/02937هک سایت ها و کانال های

8 T3/70002/50009/25000/03378ریزش فالورها و کاربران

9 T3/30002/36677/81010/02852تشدید قوانین و مقررات رسانه ای
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6-5- تحلیل چهار وضعیت پیش فرض

برای تنظیم ماتریس SWOT باید چهار وضعیت از راهبردهای ممکن را ترسیم کرد تا 
بتوان به تحلیل مطلوب دست یافت:

جدول )3(: تهدیدها و فرصت ها

SWOT ماتریس)T( تهدیدها)O( فرصت ها

)S( نقاط قوت
 (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8) +

 (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9)
= ST

 (S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8) +
(O1+O2+O3+O4+O5+O6) = SO

)W( نقاط ضعف
 (W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)
 + (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9)

= WT

 (W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)
+ (O1+O2+O3+O4+O5+O6) = WO

)SO( 6-5-1- راهبرد قوت ـ فرصت

این راهبرد در نمودار شماره 1 با وضعیت سبز مشخص شده که مطلوب ترین و مناسب ترین 
وضعیت برای دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های سوریه است و بدین معنی است که این 
رسانه ها با دروازه بانی اخبار جنگ از درون با تقویت نقاط مثبت خود یعنی، به کارگیری تجربه 
روزنامه نگاری سنتی در فضای مجازی، انتشار سریع اخبار و اطالعات، به اشتراک گذاشتن 
نظرات خود و تعامل با دیگران، عدم سانسور و خودسانسوری و امکان نشر نظرات شخصی، 
مشارکت همه در فرایند تهیه و انتشار اخبار، قدرت بسیج سازی کاربران در جهتی خاص، 
باالی شهروند خبرنگاری، ضمن  بر رسانه های سنتی و ظرفیت  موانع حاکم  عدم وجود 
آن که از وضعیتی مناسب بهره مند است، در محیط بیرونی خود نیز با فرصت امکان کنترل و 
مدیریت اطالعات و اخبار مرتبط با جنگ، فراهم بودن امکان نفوذ و القاء مطلب خاصی به 
تعداد زیادی از کاربران و همسو کردن آن ها با خود، نیاز دولت ها و جامعه به اخبار جنگ، 
دریافت فیدبک های موردنیاز از سوی کاربران برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 
بعدی، هدایت افکار عمومی بخش وسیعی از کاربران در راستای اهداف خاص و تشکیل 
بنابراین، در  با جنگ، مواجه است؛  یا مقابله  سریع و وسیع کمپین هایی در راستای دفاع 
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توانایی موجود رسانه های سوریه در جهت  به کارگیری  برای  باید  این وضعیت راهبردی 
بهره برداری حداکثری از اخبار جنگ اقدام کرد.

)ST( 6-5-2- راهبردهای قوتـ  تهديد

این راهبرد در نمودار شماره 1 با وضعیت زرد مشخص شده؛ در این وضعیت، رسانه های 
سوریه هرچند از نقاط قوت مناسبی مانند به کارگیری تجربه روزنامه نگاری سنتی در فضای 
مجازی، انتشار سریع اخبار و اطالعات، به اشتراک گذاشتن نظرات خود و تعامل با دیگران، 
عدم سانسور و خودسانسوری و امکان نشر نظرات شخصی، مشارکت همه در فرایند تهیه 
و انتشار اخبار، قدرت بسیج سازی کاربران در جهتی خاص، عدم وجود موانع حاکم بر 
رسانه های سنتی و ظرفیت باالی شهروند خبرنگاری بهره مند است، در محیط بیرونی خود 
نیز با تهدیدهایی نظیر عدم پایبندی به اخالق و نقض حریم خصوصی کاربران، تضعیف یا 
تخریب ارزش های واال، انتشار اخبار جعلی و شبهات و تهدید امنیت و آسایش عمومی، بدبین 
کردن مردم به حاکمیت و ایجاد اختالف و آشوب، فیلترینگ و محدودسازی آزادی دسترسی 
به اطالعات، مسدود یا تحریم شدن اکانت ها، هک سایت ها و کانال ها، ریزش فالورها و 
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کاربران و تشدید قوانین و مقررات رسانه ای مواجه اند، بنابراین، در وضعیت راهبردی باید 
از حداکثر توانایی موجود در دروازه بانی اخبار جنگ برای مقابله با تهدیدهای محیطی اقدام 

کرد.

)WO( 6-5-3- راهبردهای ضعفـ  فرصت

این راهبرد در نمودار شماره 1 با وضعیت زرد مشخص شده و در این وضعیت، هرچند 
فرصت دروازه بانی اخبار جنگ برای رسانه های سوریه در محیط فراهم شده، در مقابل با 
نقطه ضعف جدی مانند کمبود تجهیزات حرفه ای، هیجان زدگی و برخورد احساساتی، فقدان 
مرجعیت خبری رسانه های سوریه، عدم شناخت عمیق از سوژه ها و ابعاد جنگ، عدم تولید 
محتوا و باز نشر مطالب دیگران، ارائه تحلیل و تفسیرهای ضعیف، نبود حداقل معیارهای 
الزم حرفه ای و انفعال و تصمیم دیرهنگام در برابر اخبار مهم فوری، رسانه های سوریه از 
به  نقطه ضعف درونی  با جبران  باید  این وضعیت راهبردی  بنابراین، در  درون مواجه اند؛ 
استفاده بهینه از فرصت های چون امکان کنترل اطالعات و اخبار مرتبط با جنگ، فراهم 
بودن امکان نفوذ به تعداد زیادی از کاربران، نیاز دولت ها و جامعه به اخبار جنگ، دریافت 
فیدبک های موردنیاز از سوی کاربران برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های بعدی، 
هدایت افکار عمومی بخش وسیعی از کاربران در راستای اهداف خاص و تشکیل سریع و 

وسیع کمپین هایی برای مقاومت یا ضد جنگ اقدام کرد.

)WT( 6-5-4- راهبردهای ضعفـ  فرصت

این راهبرد در نمودار شماره 1 با وضعیت قرمز مشخص شده است که بدترین وضعیت 
برای دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های سوریه ایجاد می شود، چراکه به رغم نقاط ضعف 
درونی مانند کمبود تجهیزات حرفه ای، هیجان زدگی و برخورد احساساتی، فقدان مرجعیت 
خبری رسانه ها، عدم شناخت عمیق از سوژه ها و ابعاد جنگ، عدم تولید محتوا و باز نشر 
مطالب دیگران، ارائه تحلیل و تفسیرهای ضعیف، نبود حداقل معیارهای الزم حرفه ای، انفعال 
و تصمیم دیرهنگام در برابر اخبار مهم فوری مواجه است؛ بنابراین، در این وضعیت راهبردی 
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باید سعی کرد که نقاط ضعف کاهش داده شوند تا رسانه های سوریه برای دروازه بانی اخبار 
جنگ از تهدیدهای بیرونی آسیب کمتری ببینند.

نتیجه گیری

نتایج نهایی تحقیق بیانگر آن است، عالوه بر این که سه راهبرد به عنوان پاسخ سؤال اصلی 
تحقیق به دست آمده، تعداد 31 عامل محیطی )قوت، ضعف، فرصت و تهدید( پاسخ سؤال 
فرعی تحقیق است؛ بنابراین، راهبردهای رسانه های سوریه در حوزه دروازه بانی اخبار جنگ با 
استفاده از عوامل برترساز )قوت ها و فرصت ها( به منظور رفع ضعف ها و پاسخ به تهدیدها، 
به روش نخبگی تعداد سه گزاره راهبردی، تدوین و با استناد به شماره های عامل محیطی 
مربوطه که در تدوین هر گزاره راهبردی مورداستفاده قرارگرفته در قالب جدول شماره 4 ارائه 

گردیده است. سایر نتایج به دست آمده عبارت اند:

1. با توجه به مدرن شدن جنگ ها و جایگاه رسانه های سوریه در پیشبرد این نوع جنگ ها، 
ضرورت دارد تا دروازه بانی خبر به خصوص دروازه بانی اخبار جنگ موردبازنگری قرار گیرد؛ 
زیرا دیگر نمی توان اخبار جنگ را همانند سابق گزینش و منتشر کرد. به خصوص این که 
رسانه های اجتماعی و پدیده شهروند خبرنگاری تعریف و مفهوم دروازه بانی خبر را به چالش 
کشیده اند و این امتیاز را از دست روزنامه نگاران و دبیران و سردبیران رسانه های سنتی سلب 

کرده اند.

2. نتیجه دیگر این که با گسترش رسانه های اجتماعی، دروازه بانی اخبار دیگر فقط بر 
اساس ارزش های مرسوم و سنتی خبر انجام نمی گیرد، بلکه در دنیای مجازی دروازه بانی بر 
اساس سالیق و عالیق کاربران صورت می گیرد که ممکن است گزینش هر خبری توسط هر 
کاربری از منطق واحدی برخوردار نباشد. به عبارتی، دروازه بانی اخبار در فضای مجازی دچار 
یک نوع آنارشی شده و دیگر آن اصول و ضابطه گذشته را ندارد. اگر در گذشته دروازه بان 
خبر رسانه های سنتی تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی اخبار را گزینش 
می کردند، اما در رسانه های اجتماعی به دلیل تفاوت ساختاری و ماهیتی آن ها دیگر دروازه بانی 

اخبار و اطالعات به شکل سابق امکان پذیر نیست و یا بسیار ضعیف است.
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3. نتیجه دیگر این که رسانه های سنتی سوریه نباید به رسانه های اجتماعی صرفاً به عنوان 
رقیب نگاه کنند، روزنامه نگاران، دست اندرکاران و گردانندگان رسانه های سنتی می توانند از 
این رسانه ها به عنوان مکمل خود استفاده کنند و بسیاری از اخبار و اطالعاتی را که تحت تأثیر 
عوامل درون سازمانی و برون سازمانی قابلیت گزینش نداشته و ندارند، در رسانه های اجتماعی 
از دروازه گزینش عبور دهند و بدین طریق ضمن تأمین نیازهای خبری مخاطبان و طرفداران 
خود، فعالیت حرفه خویش را در فضای مجازی نیز تجربه کنند و به یک منبع خبری قابل اتکا 
تبدیل گردند. به خصوص در شرایطی که امروز بازار اخبار و اطالعات جعلی در رسانه های 

اجتماعی رونق باالیی دارند.

7-1- تعیین بهترين راهبرد در ماتريس SWOT گزينش اخبار جنگ

در این قسمت برای تعیین بهترین راهبرد در ماتریس SWOT، باید وزن نقاط قوت، نقاط 
ضعف، فرصت ها و تهدید ها محاسبه شود. برای تعیین وزن از روش میانگین حسابی وزنی 
و بر اساس فرمول های زیر استفاده می شود. در جدول زیر مقادیر نقاط قوت، نقاط ضعف، 
فرصت ها و تهدید ها آورده شده است. همچنین میانگین حسابی مقادیر نقاط قوت، نقاط 
ضعف، فرصت ها و تهدید ها از منظر 30 متخصص رسانه ای سوریه محاسبه شده است. سپس 
بردار وزن نرمال شده برای نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها محاسبه شده است. 
وزن نرمال شده نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها از بزرگ به کوچک رتبه بندی 
شدند. پس از منظر متخصصان رسانه  ای سوریه در گزینش اخبار جنگ به ترتیب نقاط قوت، 
فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف دارای اهمیت می باشند. پس نقاط قوت در اخبار جنگ 

دارای بیش ترین اهمیت است و نقاط ضعف در اخبار جنگ دارای کمترین اهمیت است.

جدول  )4(: مقادیر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها

تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوتپاسخ دهندگان

14/24244/06963/87234/4457

23/14523/13193/79253/4375

34/64664/01594/45904/2184
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43/50003/18902/80953/4054

52/98682/70333/07893/4925

63/75423/60943/77973/5132

73/40703/58593/11763/3247

84/46463/42863/4219

93/70373/51884/00003/0723

103/07383/90674/13334/0938

113/72133/61783/37843/6848

124/04513/00004/10003/1688

134/05362/90543/71433/0606

143/22133/38003/8400

154/42723/27003/88463/6000

163/38893/19012/86213/3030

173/15133/66673/47733/4533

183/42393/54003/00003/3656

192/51243/82072/91233/3608

204/40003/47143/71673/0722

213/31253/01913/82054/0519

222/77543/30883/97923/6081

233/61983/67103/98083/3253

244/11293/26323/53853/8750

253/60193/36363/58003/6962

263/76543/19423/20003/3902

273/88623/55563/73473/0326

282/78313/48303/07693/1237

293/64543/53493/4875

303/62503/41943/2727

3/6132283/4258133/5587283/506592میانگین

0/2561780/2428900/2523140/248618وزن نرمال شده

1423رتبه



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

68

در جدول فوق برای محاسبه وزن راهبرد های مختلف، وزن نرمال شده نقاط قوت و 
نقاط ضعف در وزن نرمال شده فرصت ها و تهدیدها ضرب شده است. راهبرد های مختلف 
بر حسب وزن محاسبه شده از بزرگ به کوچک مرتب می شوند. پس بهترین راهبرد ممکن 
در دروازه بانی اخبار جنگ در رسانه های سوریه، راهبرد SO است؛ یعنی باید در گزینش 
اخبار جنگ از نقاط قوت داخل رسانه ها و فرصت های بیرون آن ها در جهت ارتقاء بیشتر 
دروازه بانی اخبار جنگ استفاده نمود. پس راهبرد های موجود به ترتیب اهمیت عبارت اند از:

1- راهبرد تهاجمی )قوتـ  فرصت( )SO(: در این راهبرد، رسانه های سوریه با تکیه بر 
قوت های داخلی بیش ترین بهره را از فرصت های خارجی می برند. به همین دلیل بیشتر این 
رسانه ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند. تمام رسانه های سنتی سوریه خواهان 
وضعیتی هستند که قـادر باشـند توأمان قـوت و فرصت های خـود را بـه حـداکثر برسانند. 
برخالف راهبرد دفاعی که یک راه حل واکنـشی اسـت راهبـرد تهـاجمی یک راه حل کنشگر 
است. در چنین وضعیتی سازمان با استفاده از نقاط قوت خویش در جهـت گـسترش بازار 
تولیدات و خدمات خبری خود گام برمی دارد. باید توجه داشت که اگرچه هر رسانه ای سنتی 
ممکن است موقتاً از راهبردهای سه گانه قبلی استفاده نماید، لیکن خواست و تالش همه این 
رسانه ها نیل به وضعیتی است که در آن با استفاده از نقاط قـوت خـود از فرصت های موجود 

در محیط خارجی نهایت بهره را ببرند )ابراهیم زاده و آقاسـی، 1388: 61(.

2- راهبرد رقابتی )قوتـ  تهدید( )ST(: در این موقعیت هدف رسانه های سنتی سوریه 
این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تأثیر منفی تهدیدات 
خارجی جلوگیری شود و حتی سعی شود تهدیدات را از بین بروند. این راهبرد بر پایه بهره 
گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با تهدیدات تـدوین می گردد و هـدف آن بـه حداکثر 
رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدات است. با این وجود ازآنجاکه تجـارب 
گذشـته نـشان داده است که کاربرد نابجای قدرت می تواند نتایج نامطلوبی به بار آورد هیچ 

سازمانی نباید به طور نـسنجیده از قدرت خود جهت رفع تهدیدات استفاده کند.

3- راهبرد محافظه کارانه )ضعف هاـ  فرصت ها( )WO(: در این راهبرد هدف این است 
که از مزیت های موجود در فرصت ها برای جبران نقاط ضعف استفاده شود. راهبرد انطباقی 
تالش دارد تا با کاستن از ضعف ها بتواند حداکثر استفاده را از فرصت های موجود ببرد. یک 
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رسانه ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصت هایی شـود ولـی به  واسطه 
ضعف های خود قادر به بهره  برداری از آن نباشد. در چنین شرایطی اتخـاذ راهبـرد انطبـاقی 

می تواند امکـان استفاده از فرصت را فراهم آورد.

4- راهبرد تدافعی )ضعف ها ـ تهدیدها( )WT(: هدف از این راهبرد، کم کردن نقاط 
ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معموالً در چنین شرایطی 
رسانه در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد که می توان به صور مختلف از این بحران عبور کرد.

SWOT جدول 4-19: ماتریس

محیط داخلی

)S( نقاط قوت
0/256178

)W( نقاط ضعف
0/242890

محیط خارجی

)O( فرصت ها
0/252314

SO
0/064637 )رتبه 1(

WO
0/061285 )رتبه 3(

)T( تهدیدها
0/248618

ST
0/063690 )رتبه 2(

WT
0/06039 )رتبه 4(

به طورکلی در پژوهش حاضر با تحلیل ماتریس SWOT دروازه بانی اخبار جنگ از منظر 
متخصصان رسانه ای سوریه نتیجه این شد که بهترین راهبرد ممکن در دروازه بانی اخبار 
جنگ، راهبرد SO است؛ یعنی باید در اخبار جنگ از نقاط قوت داخل رسانه و فرصت های 
بیرون آن در جهت ارتقاء بیشتر اخبار جنگ استفاده نمود. بدین ترتیب باید گفت که نتیجه 
حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که برخالف نظریه دروازه بانی »گالتونگ« و »روگ« 
)چارچوب نظری تحقیق حاضر( عوامل متعددی در دروازه بانی اخبار به خصوص اخبار 
جنگ تأثیرگذارند که در نظریه آن دو محقق لحاظ نشده اند. این عوامل را می توان در چهار 
قالب فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها و قوت های یک سازمان رسانه ای موردتوجه قرارداد. 
به عبارتی، »گالتونگ« و »روگ« دروازه بانی اخبار را در یک چارچوب انگاری سازی دنبال 
کرده اند که در شرایط امروز دیگر نمی توانند پاسخگوی نیازهای حرفه ای حوزه خبر باشند، 
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بنابراین می طلبد تا دروازه بانی اخبار موردبازنگری مجدد قرار گیرد و این بار از منظر مدیریت 
و سیاست گذاری رسانه ها موردتوجه واقع گردد.

برای  مناسب  فرصتی  عنوان  به  اخبار جنگ  دروازه بانی  که  باید گفت  اوصاف  این  با 
تحقق اهداف واالی حرفه روزنامه نگاری، به اقدام همه جانبه رسانه ها به خصوص رسانه های 
سوریه در ابعاد علمی و عملی نیازمند است؛ زیرا در صورت عدم تحلیل، بررسی و ارائه 
راهکارهایی علمی و اجرایی در این زمینه، این فرصت به تهدید تبدیل می شود که اصول 

حرفه ای روزنامه نگاری را به طور جدی به چالش می کشاند.

يادداشت ها
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