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 سیمای و صدا در خبرنگاری موفقیت بر موثر عوامل بندیرتبه و شناسایی

  ایران اسالمی جمهوری
 

 2، سید مرتضی موسویان1سعید یاری

 ایراى تْراى، سیوب، ٍ صذا داًطگبُ رسبًِ، ٍ ارتجبطبت داًطکذُ رسبًِ، هذیریت ارضذ کبرضٌبسی 1

 ایراى تْراى، سیوب، ٍ صذا داًطگبُ رسبًِ، ٍ ارتجبطبت ًطکذُدا ،(اطالعبت فٌبٍری) استراتژیک هذیریت استبدیبر 2

 

 چکیده

ّذف از ایي پژٍّص ضٌبسبیی ٍ رتجِ ثٌذی عَاهل هَثر ثر هَفقیت خجرًگبری در صذا ٍ سیوبی جوَْری اسالهی ایراى ثَد. 

ًفر ثِ عٌَاى ًوًَِ اًتخبة ضذ.  15سبل ثَد کِ از ثیي آًْب ثِ صَرت ّذفوٌذ  12جبهعِ آهبری ضبهل خجرًگبراى ثب سبثقِ ثبالی 

اثسار گردآٍری دادُ ّب هصبحجِ ٍ پرسطٌبهِ زٍجی ثَد رٍایی پرسطٌبهِ از دیذگبُ کبرضٌبسبى ٍ هتخصصبى في هَرد تأییذ قرار 

 Expertّب ثب استفبدُ از ًرم افسار  گرفت ٍ پبیبیی آى ًیس ثب استفبدُ از ضریت آلفبی کرًٍجبخ تبییذ ضذ. تجسیِ ٍ تحلیل دادُ

Choice  ثر هجٌبی تحلیل سلسلِ هراتجی ثَدُ است. پس از ضٌبسبیی ضبیستگی ّبی فردی ٍ هْبرت ّبی حرفِ ای ٍ ثب ٍ

هقبیسِ زٍجی ّوِ ضبخص ّبی هَفقیت خجرًگبراى صذا ٍ سیوب ثِ صَرت ّوسهبى ًطبى دادُ ضذ کِ خالقیت ٍ کٌجکبٍی در 

در  088/0چٌیي تسلط در تٌظین ٍ تذٍیي خجر، گسارش ٍ هصبحجِ ثب ٍزى است ّو 089/0رتجِ اٍل قرار دارد ٍ ٍزى آى ًیس 

در رتجِ چْبرم،  064/0در رتجِ سَم، هسئَلیت اجتوبعی ثب ٍزى  076/0رتجِ دٍم، قذرت تطخیص، تحلیل ٍ تطریح ثب ٍزى 

ٍ اخالق هذاری دارای  در رتجِ ضطن، صذاقت 053/0در رتجِ پٌجن، ّوذلی ثب هخبطت ثب ٍزى  062/0داضتي استعذاد ثب ٍزى 

ّبی هطبلعبتی ٍ  در رتجِ ّطتن، هْبرت 048/0در رتجِ ّفتن، فراگیری ثِ رٍز تریي تکٌیک ّبی خجرًگبری ثب ٍزى  048/0ٍزى 

 در رتجِ دّن قرار گرفتِ اًذ.  045/0در رتجِ ًْن ٍ سَاد رسبًِ ای ثب ٍزى  047/0تحقیقبتی ثب ٍزى 
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