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 مديريت چينش
 اخبار راديويي و تلويزيوني 

 
 نوشتة 
  *اكبر نصراللهي 

 
  
  

  چكيده
هاي سردبيري، به دو سـطح چيـنش    ش اخبار و نقش و اهميت آن در فعاليتمقاله پس از تعريف مفهومي چين  

نقش توليد و نقـش سـردبيران، دو        . شمارد  ها را برمي     الگوي چينش اخبار در رسانه     جكند و پن    اخبار اشاره مي  
  .پردازد عامل مؤثر در چينش اخبار است كه نويسنده به توضيح و تشريح آنها مي

  

، چينش اخبار، الگوهاي چينش خبر، عوامـل سـازماني، عوامـل بـرون              سازي  برجسته :كليد واژه 
  سازماني

  
شوند كه هـر كـدام از آنهـا           هاي مختلف راديوـ تلويزيون پخش مي       روزانه هزاران خبر از بخش    

بـه عنـوان مثـال، خبـر     . دهنـد  اي  از يك بخش خبري را بـه خـود اختـصاص مـي       جايگاه ويژه 
هـاي    لمبيا با وجود داشتن ارزش خبري يكسان، در رسـانه         جمهور در دانشگاه ك    سخنراني رئيس 
هـاي    هاي مختلف كنـداكتور بخـش       شود بلكه در رديف     هاي مشابهي پخش نمي     مختلف، در رده  
  .گيرد ها جاي مي خبري رسانه

سؤال اساسي اين است چينش اخبار چيست؟ مديران و سردبيران خبر چرا خبر واحـدي را                
كنند؟ چه الگوهايي در اين زمينـه وجـود دارد و             پخش مي هاي مختلف بخش خبري       در قسمت 

  كدام عوامل در چينش اخبار مؤثرند؟
كند به اين سؤاالت و برخي موارد مهم ديگر در زمينـه مـديريت چيـنش                  اين مقاله سعي مي   

 .اخبار پاسخ دهد
  

____________________________ 
  ها دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد علوم و تحقيقات ي مديريت رسانهادانشجوي دكتر* 
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  تاريخچه، تعريف، ضرورت و اهميت چينش اخبار
سـازي در     رك تعريـف و سـابقه مفهـوم برجـسته         فهم ماهيت و اهميت چينش اخبار در گـرو د         

 مـيالدي  1920 به دهة (agenda setting)سازي   از اصطالح برجستهسابقه استفاده. هاست رسانه
هـا قـدرت ارائـة تـصاوير           والتر ليپمن به اين نتيجه رسيد كـه رسـانه          1922در سال   . گردد  مي  باز

و شاوو، جريان انتخاب رياست جمهوري     كومب    مك. موردنظر خود از اتفاقات را به مردم دارند       
 را بررسي كردند و به اين نكته دست يافتند كه مطالبي كه توسط              1976 و   1972،1968هاي    سال
گيـري كانديـداها نـسبت بـه آن      اي مهـم تلقـي شـده، براسـاس موضـع           دهندگان در حـوزه     رأي

  .ها عنوان شده است اند، از سوي رسانه گيري كرده موضوعات در مورد رأي نهايي خود تصميم
 توسط مك كومب و شـاوو مطـرح شـد كـه ايـن دو                1972سازي نيز در سال       برجسته  نظريه

اي كـه دربـارة بررسـي نقـش رسـانه در انتخابـات                محقق، اين تئوري را در چـارچوب مطالعـه        
 در ايالت كاروليناي شمالي در شهر چپل هيل انجـام داده بودنـد مطـرح                1968جمهوري    رياست

ن تئوري ميزان پوشش خبري يك رسانه از يك واقعيت و ميزان توجه مـردم بـه ايـن                   كردند، اي 
  )23: 1998هام، . (دهد خبر را توضيح مي

ايـن  . گيـرد  بندي و تقدم و تأخر پخش اخبار از راديو ـ تلويزيون را در برمـي   چينش اخبار اولويت
لويزيون است كه بعـد از انتخـاب و   اقدامات از جمله كارهاي معمول و عادي سردبيران اخبار راديو ـ ت 

به عبارت ديگر سردبيران پس از انتخاب و تنظيم اخبار بايد جايگـاه هـر               . گيرد  تنظيم اخبار صورت مي   
آنها ناگزيرند با توجه    . كنند»جايابي«خبر را در ميان خبرهاي هر بخش خبري مشخص و براي هر خبر              

، )رهاي يك بخش خبري را همزمان پخـش نماينـد     توانند همة خب    يعني اينكه نمي  (به محدوديت عملي    
بنـدي و    نياز مخاطبان و همچنين وزن و اهميت نامساوي اخبار خبرهاي هر بخـش خبـري را اولويـت                 

  .مشخص كنند هر خبر دقيقاً در كدام قسمت كنداكتور قرار گيرد
بنـدي اخبـار، ديـدگاه و برخـي مواقـع             نكتة ديگـر اينكـه سـردبيران بـا چيـنش و اولويـت             

گوينـد از نظـر آنـان و          در واقع به مخاطبـان مـي      . كنند  گيري خود را به مخاطبان اعالم مي        هتج
: والتر ليـپمن معتقـد اسـت    . رسانه كدام خبر اهميت بيشتري دارد و مخاطبان به چيزي فكر كنند           

براساس تحقيق ليـپمن بـا تكـرار    . تواند تصوير اولية افكارعمومي را تغيير دهد  چينش خبري مي  
ي مربوط به امور مردمي كه در اولويت قرار گرفتـه، توجـه افكـار عمـومي بـه خبرهـاي                     خبرها

در مقايـسه بـين چگـونگي       . عمومي رونق گرفت و ديگر خبرهاي هفتة قبل كمتر پيگيـري شـد            
چينش خبر با نگاه افكار عمومي به اهميت خبر، مشخص شد كه اين دو ارتباطِ بسيار نزديكـي                  

تواند تأثير معمولي به افكارعمومي را كه پنجـاه            چينش قوي خبري مي    در واقع . با يكدگير دارند  
 (Lippmann, 1922: 71-76). درصد است به هفتاد و هشت درصد برساند

مطبوعات در بسياري اوقات در بيان اينكه خوانندگانشان به چـه           «: گويد  برنارد كوهن نيز مي   
در بيان اينكه خوانندگانـشان چطـور فكـر         انگيزي    طور حيرت   چيز بينديشند ناموفق هستند اما به     

  )60 :1963كوهن، (» .اند كنند موفق بوده
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قبل . نظرية چينش خبر، كاربردهاي مفيد فراواني در جامعة ما دارد         «: همچنين به گفته سنچز   
دهد تا تعيين كند چه اخبار ببينيم يا بشنويم و چه بخشي از اخبار              از هر چيز به رسانه قدرت مي      

ايده انتخـاب    ” با عنوان   ليتل جان  اين وجه چينش خبر در كتاب     . و شنيدن مهم است   براي ديدن   
بنابراين چيـنش خبـر بـراي       .  آمده است  “آميز و مهم است     موضوع به عنوان تأثير رسانه تحريك     

چيـنش  . رود تا دستور رسانه را مشخص و افكارعمومي را بازيابي كنـد             مقاصد بسيار به كار مي    
تـأثير قـرار      يز بسيار مهم است، زيرا دستورِ مردم، دستورِ سياسـت را تحـت            خبر از نظر سياسي ن    

مند به شنيدن مطلب دربارة آنها  كنند كه مردم عالقه     دهد، يعني نامزدها بر موضوعاتي تكيه مي        مي
  ».هستند

درست همانند مطبوعـات كـه بـا انـدازه و           . سازي است   بنابراين چينش اخبار نوعي برجسته    
سازي حجم و غيره، اهميت خبر را تعيين و توجه مخاطب را   يتر، رنگ و برجسته   مكان استقرار ت  

هاي اهميت خبر و جلب توجه مخاطبان، ترتيـب           ـ تلويزيون يكي از راه     كنند در راديو    جلب مي 
هاي خبري و مدت زماني كه بـه          در خبرهاي تلويزيوني اولويت   «همچنين  . قرار گرفتن آن است   

 (Nsrollahi) .مهم استيابد  يك خبر اختصاص مي

  
  سطوح مختلف چينش اخبار

در . ترين سطحي است كه توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته اسـت             اين سطح سنتي  : سطح اول 
در اين سطح   . كند  ها و اهداف در تأثيرگذاري بر افكارعمومي استفاده مي          اين سطح رسانه از موضوع    

  ).حوزه پوشش( چه چيزي بايد فكر كند كند كه افكارعمومي در ورود رسانه پيشنهاد مي
در ايـن   . كنـد   در اين سطح رسانه بر ويژگي اهداف و مسائل توجه و تمركز مـي             : سطح دوم 

كنـد كـه در مـورد يـك مـسئله چگونـه نگـاه كننـد و                    سطح رسانه به افكارعمومي پيشنهاد مـي      
. ة تأثيرگذاري خصيصة شناختي و خصيص   : در اين زمينه دو گونه خصيصه وجود دارد       . بينديشند

  )21: 2005ـ6كلمن و بنينگ، (
 فرايندي است كه    چينش پژوهي خبر  اين مفهوم به گفته راجرز ديرينگ در كتابشان با عنوان           

شود اولين قسمت فرايند اهميت موضوعاتي اسـت كـه قـرار اسـت در                 به سه قسمت تقسيم مي    
نه مورد بحث قرار گرفته     قسمت دوم، موضوعاتي است كه در رسا      . رسانه مورد بحث قرار گيرد    

و نهايتاً دستور مـردم     . گويند  اين را دستور مردم مي    . گذارد  است و روي طرز فكر مردم تأثير مي       
دستور رسانه روي دستور مـردم تـأثير        «عالوه بر اين    . دهد  تأثير قرار مي    دستور سياست را تحت   

 ».گذارد، و دستور مردم روي دستور سياست مي
 
 
  ارهاي چينش اخب الگو

الگوهاي مختلفي براي چينش اخبار وجود دارد كه ممكن است در يك طيف از كامالً منطقي تا                 
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افزايد و بـه   معرفي و دانستن اين الگوها قدرت ذهني سردبيران را مي. اي متغير باشد    كامالً سليقه 
در اينجـا الگوهـاي     . هاي مختلـف بهتـرين تـصميم را بگيرنـد           كند تا در موقعيت     آنان كمك مي  

  . شود مختلف چينش اخبار ارائه مي
  

  داخل كشور) غيرتخصصي(هاي خبري عمومي  الگوهاي رايج در بخش
براساس تأكيد و گرايش به ارزش خبري       ( بستن خبرها بر اساس الگوي داخلي و خارجي          .الف

هاي خبري در هر يك از        در اين الگو ممكن است اهميت خبرها براساس ارزش        ). مجاورت
شـهرتِ  «در بخش داخلي معمـوالً بـه ارزش خبـريِ           . و خارجي ايده شود   دو بخش داخلي    

  . شود توجه مي» شهرتِ منفي«و » برخورد«و ارزشِ خبريِ » مثبت
براساس ارزشِ خبريِ مجاورت و گرايش      (بستن خبرها بر اساس داخلي، خارجي و داخلي         . ب

 الـف و ب معمـوالً        موارد ).هاي خبري ديگر در هر بخش همانند مورد الف          به برخي ارزش  
  .داراي دو گوينده هستند

بر اساس ارزش خبري مجاورت و      (بستن خبرها براساس الگوي داخلي، خارجي و ورزشي         . ج
  .تأكيد بيشتر و مستقل بر يك موضوع

بر اسـاس ارزش    (بستن خبرها بر اساس الگوي داخلي، خارجي، علمي و فرهنگي و ورزشي             . د
هاي ج     در الگوي  ).ستقل بر دو موضوع مورد توجه مردم      خبري مجاورت و تأكيد بيشتر و م      

 30(هـاي خبـري طـوالني         زمان ايـن بخـش    . و د، معموالً سه گوينده يا بيشتر حضور دارند        
  .است) دقيقه و بيشتر

اِشكال اين الگوها، اين است كه خبرِ مهم خارجي، علمي و فرهنگي يا ورزشي با اينكـه                 
) بخـش خبرهـاي داخلـي   (تواند در ابتداي خبـر    نميهاي مختلف خبري دارد معموالً  ارزش

كند و خبرهاي خـارجي، علمـي و          فقط در موارد بسيار نادر، اين ترتيب تغيير مي        . قرار گيرد 
نكتـه مهـم    . شود  فرهنگي يا ورزشي بسيار مهم در جاي مستقل و هميشگي خود پخش نمي            

هاي خبـري     ينش بسته و در چ  » شهرت مثبت «در بستن خبرهاي داخلي ارزش خبري       «اينكه  
  )501: 1375نصرالهي، . (، غلبه دارد»برخورد و شهرت منفي«هاي خبري  خارجي، ارزش

  

 20 تـا    10(هاي خبري با زمان متوسط         بخش .هاي خبري   چينش اخبار براساس همة ارزش    . هـ  
در اين نـوع چيـنش، اخبـار براسـاس          . گوينده معموالً اين نوع چينش را دارند        و تك ) دقيقه
سياسـي،  (هاي خبري و تركيبي از داخلـي و خـارجي بـدون توجـه بـه موضـوع آن                      شارز

در اين الگو اِشكال الگوهاي قبلي وجود ندارد و  . شود  پخش مي ) اقتصادي، علمي و ورزشي   
هـاي خبـري در    توانـد متـأثر از ارزش   خبرها بدون توجـه بـه موضـوع و محـل وقـوع مـي         

  .هاي مختلف پخش شود اولويت
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  ها ي رايج رسانهساير الگوها
  :توان به سه دسته و سطح تقسيم كرد انواع ديگر چينش اخبار را مي

 روزه  33اي، جنـگ      خبرهاي هسته . هاي سياسي كشور    بندي  چينش اخبار براساس اولويت   . الف
هاي مورد توجه در اين الگو در داخـل كـشور             از جمله نمونه  ... در جنوب لبنان، انتخابات و    

  .است
  . شود  در اين الگو بيشتر به نياز مخاطبان توجه مي. بر اساس نيازهاي مخاطبانچينش اخبار. ب
 در ايـن الگـوي مـالك و معيـار چيـنش،             .اي  هـاي رسـانه      چينش اخبار بـر اسـاس اولويـت        .ج

  .خواهد افكارعمومي را به سمتي هدايت كند يعني رسانه مي. گيرهاي رسانه است جهت
بنـابراين در الگوهـاي     . زنند  نيستند و دست به انتخاب مي     نكته مهم اينكه مخاطبان منفعل         
باني رسـانه بـا انتخـاب مخاطبـان كـم باشـد،               گانة فوق اگر فاصله بين انتخاب و دروازه         سه

  .تفاوت بين الگوها نيز كم خواهد بود
  

  عوامل مؤثر در چينش اخبار
ضـوع و محتـواي خبـر،      اين عوامل شامل اعتقادات، افكار، ميزان تسلط بـر مو          .عوامل فردي . 1

هاي ارتباطي، ميزان تعـصب و   ميزان شناخت سردبير از نيازهاي مردم، اعتقاد به هر يك از نظريه  
اي، ميزان جسارت هوشمندانه، نوع نگاه سـردبير بـه خـود، بـه مخاطـب،                  تسلط بر اصول حرفه   

م، رابطـة اداري    كار و رسانه، روابط عموميِ سردبير و ميزان موفقيت او در جلب اعتماد سيست               به
  .باني و چينش سردبير اثرگذار است اين عوامل در دروازه. فرد با سازمان و غيره است

بحـث چيـنش خبـر بـه        : در اين باره عبدالرضا بوالي رئيس واحد مركزي خبر معتقد اسـت           
اينكه چرا انتخاب خبر اول در ذهن بيننده با خبرهاي بعدي تفـاوت             . گردد   برمي »ذهن مخاطب «

به داليل مختلف منحني انتخاب مخاطب در تعيين خبر متفاوت است و ترديـدي نيـست                دارد؟  
اين منحني به ترتيب سلسله مراتب پخش اخبار كاهنده است و مسئوليتي كه ما در چينش اخبار                 
. بر عهده داريم اين است كه بايد شتابِ كاهنده منحنيِ انتخاب خبر از سوي بيننده را كـم كنـيم                   

تـرين    در بخش محتـوا مهـم     . اي حفظ توجه مخاطب محتوا و شكل مهم است        در چينش خبر بر   
هـاي خبـري اسـت و اشـكال قابـل مالحظـه، نبـود درك عينـي از ايـن                       عاملِ تأثيرگذار ارزش  

بايد توجه شود كه بحث چينش خبر ذاتـاً بـراي جلـب توجـه مخاطـب اسـت و                    . هاست  ارزش
هاي خبـري خـود را بـه شـكلي             كه بسته  مسؤل يك بخش خبري بايد توانايي آن را داشته باشد         

ارائـة  . توجه مخاطب در نهايت منجر به جلب اعتمـاد او شـود    ارائه كند كه با تأمين نياز و جلب       
گذاري از ديد مخاطب يا مـسئولينِ         محرك در پخش خبر براي جلب توجه مخاطب، نوع ارزش         

شـود از اصـول مهمـي     يخبر، متن و ادبيات خبر، شكل و قالبي كه براي شروع خبر انتخـاب مـ       
  )1386،  نشست تخصصي خبربوالي،(. است كه در ارائة خبر بايد در نظر گرفت
اينكه چه خبـري اول شـود، چـه خبـري دوم و     : گويد دكتر شُكرخواه نيز در همين مورد مي    
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نخـستين عامـلِ خبـر در       . هـاي بيرونـي خبـر اسـت         دست شما نيست، به عوامل    ... كدام سوم و  
هـاي خبـري را       بايد كامالً ارزش  . بري و عامل بعدي ميزانِ ارزش خبري است       پايندگيِ ارزش خ  

اگر نـه هـيچ سياسـت       . هاي كالن خرد را بايد رعايت كرد        لحاظ كرد و بعد از آن بحث سياست       
كالن و خردي قادر نيست خبري كه ارزش خبري ندارد، از صحنه حذف يـا خبـري كـه ارزش             

نشـست  شُـكرخواه،   . (ل به تيتر خبر يا خالصه خبر كنـد        خبري ندارد را به سطح بكشاند و تبدي       
  )1386تخصصي خبر، 

  

هاي اِعالمي يا نانوشته سـازماني، سـطح           شامل اهداف، راهبردها و سياست     .عوامل سازماني . 2
اي، ميزان اعتقاد سازمان به رقابت، تصوير سازمان از خود و مخاطب، ميزان  سازمان از نظر حرفه

مان، مالكيت رسانه، نحوة عمل گذشته سازمان در مواجهه با افـراد مبتكـر،              اي ساز   استقالل حرفه 
كم القاي آن، ميـزان و نـوع توليـد، هويـت بخـش                طرفي يا دست    ميزان تقيد سازمان به شعار بي     

 ... خبري و

هـاي محلـي بـه اخبـار          در چينش خبري، نوع رسانه مهم است براي مثـال رسـانه           «همچنين  
. كننـد  بنـدي مـي    بيشتري دارند و بر حسب منطقه، خبرها را اولويـت       مربوط به يك منطقه توجه    

هاي محلي توجه بيشتري به موضوع فراواني، جمعيت و موضوعاتي از اين              براي مثال، در رسانه   
تواند  تر، موضوعات جهاني حتي مي هايي با پوشش وسيع قبيل است؛ اما در سطح ملي و در سانه

آيـرس و توكيـو موضـوعات         هـاي بـوينس      انتخابات شهرداري  در. در اولويت خبري قرار بگيرد    
هـاي رفـاه مردمـي، تأسيـسات شـهري، ماليـات و مبـارزه بـا فـساده                         خبري بر اساس سياسـت    

دهـد كـه بـراي        بندي شد اما بررسي انتخابات ملي انگليس در اواخر قرن بيستم نشان مي              تقسيم
المللـي    بود كه به موضـوعات بـين  جلب افكارعمومي چينش خبري در انتخابات به اين صورت 

در نوعي از چينش خبري در يـك خبـر بخـشي از خبـر مـورد تأكيـد قـرار                     . توجه بيشتري شد  
بـراي مثـال، در يـك خبـر         . شود  هاي ديگر يك خبر اهميت كمتري داده مي         گيرد و به بخش     مي

» .تر باشد    ممكن است به نام رهبر حزب اهميت ويژه داده شود و در خبري ديگر نام حزب مهم                
(Lippmann, 1922: 71-6)  

 

هـا، نهادهـا و       اين عوامل شامل سطح توقع و ميزان تسلط سـازمان          .عوامل خارج از سازمان   . 3
هاي حقيقي و حقوقي از رسانه، نوع قوانين و مقررات مرتبط با رسانه، ميزان اعتقـاد و                شخصيت

نس، سـن، سـطح تحـصيالت،       اي، نوع، جـ     هاي حقيقي و حقوقي به كار رسانه        اعتماد شخصيت 
چينش خبري همچنين وابسته به نظاميـان حـاكم      «. هاي مخاطبان است    محل تولد و ساير ويژگي    

هـايي كـه از آزادي معقـول برخـوردار هـستند بـه                در رسـانه  . سياسي و نيز گروه حاكمه اسـت      
هاي خبـري كـه تحـت نظـارت           شود و در رسانه     اثرگذاري يك چينش خبري توجه بيشتري مي      

ل يا وابسته به يك حزب خاص هستند منافع دولتي يا حزبي بـر نـوع چيـنش خبـري تـأثير          كام
 (Lippmann, 1922: 71-6)» .گذارد مي
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  : شمارد هاگل دربارة شرايط مؤثر در تنظيم دستور كار خبر است ده عامل زير را بر مي
گيري    ايده به جهت   اند، اين   طوري كه برخي نويسندگان اشاره كرده        همان .گيري  نياز به جهت  . 1
  .كند وابستگي زيادي دارد كه بر نيازهاي بينندگان تأكيد مي» رويكرد كاربرد و رضامندي«با 

اگر بينندگان جهت و گرايشي خاص در مسائل سياسي داشته باشند آنگاه به رسانه به عنوان                
  .نگرند تواند اين نياز آنان را تأمين كند، مي منبعي كه مي

  

 در تحقيقي كه توسط هاگـل در ايـن مـورد صـورت گرفتـه اسـت،                  .ن فردي ارتباطات درو . 2
فردي را به عنوان يك كانال و روش جايگزين براي استفاده از رسانه به عنـوان                   درونارتباطات  

  .يك ابزار مناسب در جهت دادنِ ذهن افراد دانسته است
) نش برنامـه و اخبـار     چيـ (فردي عامل تأثيرگذار بر دستور كـار           درونهر چند كه ارتباطات     

رسانه است، اما از آنجايي كه برخي مطالعات ميـزان تأثيرگـذاري رسـانه را زيـاد و برخـي كـم                
  .اند اين تأثيرگذاري و تعيين ميزان آن دشوار است دانسته

  

 است كه ميان تجربيات شخصي افـراد از يـك موضـوع و              ح پرواض .هاي جهان واقعي    سرنخ. 3
  .دربارة آن موضوع تعامل وجود دارد) ظيم دستور كار رسانهتن(تأثيرگذاري چينش خبر 

  

طور معمول هر يك از ما توجه مشخص و محدودي به موضوعات در               به .حساسيت موضوع . 4
كننـد و بـه اطالعـاتي     در نتيجه، افراد جامعه بيشتر به موضوعاتي توجه مي     . زندگي روزانه داريم  

وجـوي موضـوعات غيرمـرتبط        دارد و از جـست     مندند كه با موضوعات خودشان ارتبـاط        عالقه
  .گريزند مي

  

اهميت قرار     موضوعات مهم و قابل توجه در مقابل مسائل غيرحساس و كم           .كيفيت موضوع . 5
طور معمول برخي موضوعات در عرصـة جامعـه مهـم و قابـل توجـه و برخـي ديگـر نيـز                         به. دارد

» نزديكي فرهنگي «رزش خبري موضوع    وجوي ا   مثالً اگر ما در جست    . اهميت هستند   موضوعات كم 
  .جامعه است» مسائل خارجي«تر از  جامعه بسيار مهم» امنيت اجتماعيِ«باشيم، برايمان مسئلة 

  

هـا و مـسائل مهـم و           نتايجي كه محققان دربارة نقش چينش اخبار در رسانه         .مسائل خارجي . 6
طالعات ديگر را حمايت و تأييد      اند، نتايج و دستاوردهاي م      درگير با زندگي مردم به دست آورده      

ايـن  . كنـد   كند و به عبارتي تأثيرگذاري محدود رسانه بر موضوعات غيرحساس را مطرح مي              مي
بر ميـزان آگـاهي از      » وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه    «مطالعه تأثير آشكار و اهميت مسائل       

بـه عنـوان يـك      وضعيت اجتماعي و اقتصادي ممكن اسـت        . مسائل خارجي را نشان داده است     
  .شاخص حساسيت عمومي براي مشكالت سياسي در نظر گرفته شود

» كننـدگان و ديگـران   مباحثـه «هايي كـه محققـان بـين     جدا از مسئلة اختالف طبقاتي، تفاوت     
  .اند، نيز وجود دارد ناميده) سياسيون و غيرسياسيون(
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خـاص خـود را دارد، امـا    مندند روزنامـه تـأثير    مثالً براي كساني كه به مسائل سياسي عالقه 
  .گيرد و در نتيجه تلويزيون تأثيرگذارتر است براي ديگران تلويزيون جاي روزنامه را مي

هـاي اجتمـاعي ـ اقتـصادي را مـنعكس       تفاوت بين استفاده از روزنامه و تلويزيـون تفـاوت  
رگذاري گيري و خط فكري اين دو قشر سياسيون و غيرسياسيون ميزان تأثي             نياز به جهت  . كند  مي

  .كند استفاده از تلويزيون و روزنامه را مشخص مي
  

 تحقيق انجام شده به خوبي نشان داده است كـه مـسائل در خـور تـوجهي                  .امنيت اجتماعي . 7
و تنظـيم دسـتور كـار رسـانه         ) برنامـة رسـانه   (در حـوزة چيـنش خبـر        » امنيت اجتماعي «مانند  

توانـد بـه دليـل        شود و اين مي      كمتري مي  به عبارت ديگر به اين مسائل توجه      . محدوديت دارند 
  .گونه مسائل باشد ذات دروني اين

بندي دو گروه سياسـيون و غيرسياسـيون، سـن افـراد در تـشخيص اهميـت                   براساس تقسيم 
  .هاي مختلف نيز از عوامل مهم است مسائل و همچنين آگاهي از موضوعات در حوزه

ماعي ـ اقتصادي پايين دارند بـه عنـوان    مسئله امنيت اجتماعي براي افرادي كه وضعيت اجت
رسد كه رسانه نقش مهمي در مسئله تنظـيم           در اين ارتباط به نظر مي     . شود  مشكل عمده ديده مي   

  .دستور كار يا تنظيم برنامه براي اين گروه از افراد بازي نكند
  

درون  مطالعات نشان داده است كـه ارتباطـات          .اهميت ارتباطات درون فردي و ميان فردي      . 8
دهي به ذهن افـراد بـراي كـسب           بخشي براي رفع نياز و جهت       فردي به عنوان يك منبع رضايت     

اطالعات ِ مشخص است و ارتباطات درون فردي براي تأمين اطالعات غيرسياسيون بسيار قابل              
 در عين . نگرند  اعتماد است و در واقع اين افراد به رسانه به عنوان منبع اطالعاتي قابل اعتماد مي               

سياسـي بـراي كـساني كـه سـطح          ) ها و اخبار    نوع چينش برنامه  (حال تأثيرات تنظيم دستوركار     
  .شان پايين است تأثيرگذارتر است  فردي ارتباطات درون

  

 مطبوعات روزانه تـأثير بيـشتري بـر سياسـيون دارنـد و در مقابـل          .سياسيون و غيرسياسيون  . 9
هـاي فـردي در مـورد موضـوعات مهـم و              استحـسي . گذارد  تلويزيون بر غيرسياسيون تأثير مي    

هايي است كه در حيطة موضوعات فردي قـرار           حساسيت) قابل توجه و غيرقابل توجه    (غيرمهم  
، »امنيـت اجتمـاعي   «در مـورد موضـوع      . دارد و در فرايند تنظيم دستور كـار بـسيار مهـم اسـت             

گر با بينندگان و    حساسيت ويژة موضوع، ميزان آگاهي شاخص مهمي است كه جدا از عوامل دي            
  .مخاطبان ارتباط دارد

  

ـ اقتصادي بر رفتار مردم و نگـاه آنـان بـه              وضعيت اجتماعي  .وضعيت اجتماعي اقتصادي  . 10
  .مسائل سياسي تأثيرگذار است

هـاي ذهنـي      ويژگي«جا كردن يك نگرش با تمركز بر          كنند به جاي جابه     محققان پيشنهاد مي  
. تر و كارآمدتر است   مناسب» سير فرايندهاي عيني آن موضوع    تف«استفاده از ديدگاه    » يك موضوع 
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  (Hugel 1989:191-210) .رسد موضوعات فردي كمتر در خور توجه باشند در اين ديدگاه به نظر مي
همچنين به گفتـه شـوميكر پـنج عامـل مـؤثر چيـنش خبـر تلويزيـوني بـر اسـاس تئـوري                        

  :اند از سازي عبارت برجسته
اي،   هاي شخـصي و حرفـه       هاي ارتباطي فرد، زمينه     كاركنان؛ ويژگي اثرهاي ناشي از تك تك       .1

  .هاي شخصي افراد و خبرنگاران، نقش كليدي دبيران و سردبيران نگرش
يكـي بـه   : اي دارد اي رويه اي؛ براي انتشار اخبار، هر رسانه      هاي رسانه   اثرهاي مربوط به رويه    .2

 .هاي خبري  و ديگري به ارزشكند نگرد، يكي به سبك خبر توجه مي محدوديت زماني مي
گويـد    هاي سازماني پرمحتوا؛ مثالً رئيس صدا و سيما به شما به عنوان سردبير خبر مـي                 نفوذ .3

ممكـن  . گونه پخـش كنيـد   درست است كه شما مسئوليت داريد اما بايد برخي خبرها را اين      
 .است برخي خبرها بر اساس مسائل فعلي جامعة خبري در اولويت قرار گيرد

 و نفوذ بر محتوا از خارج از سـازمان؛ درسـت اسـت كـه رئـيس سـازمان، خبرنگـاران،                      اثر .4
تا حفظ ولي شما مجبوريـد        گويند كه استقالل    سردبيران رسانه مستقل هستند اما از بيرون مي       

اي نفوذ بيروني بيـشتر شـود،         اگر در رسانه  . در چينش اخبار به اين نكته يا نكات توجه كنيد         
 .آيد وجود مي هم به» شبه خبر«ديگري وجود دارد و در اين حالت دار  مسائل دنباله

زنـد    داري و ايدئولوژي كه اقتصاد حرف اول را مـي           اثر ايدئولوژي؛ مطمئناً در جامعة سرمايه      .5
در جامعـة مـا نيـز       . كند  حتماً خبرهاي اين بخش، اولويت نخست را در كنداكتور كسب مي          

هميـشه اخبـارِ نمازجمعـه پخـش        . گيرد  ويت قرار مي  هاي ويژه در اول     اخبار مربوط به زمينه   
 .شود كه در چارچوب ايدئولوژي است مي

 

 عامل در مراتب نفوذها از باال به پايين و هـر            پنچدر نهايت اينكه آقاي شوميكر معتقد است اين         
نتيجة تأمل برانگيز اين اسـت كـه ممكـن اسـت          . كند  سزايي ايفا مي    كدام در چينش خبر نقش به     

  )1386، نشست تخصصي خبر ،زارعيان(. بر مغاير با نظر سردبيران باشدچينش خ
  تـوان بـه دو عامـل مـؤثر زيـر در چيـنش اخبـار                 بندي و از منظـر ديگـر مـي          در يك تقسيم  

  :اشاره كرد
  
  نقش توليد. الف

تواند بـازي جـذاب و        ترديدي نيست كه پخش در زمينة توليد نقش دارد و بدون توليد نمي             .1
 .دجالبي ارائه ده

توليد در همة مراحل پخش از جمله محتوا و چينش اثرگذار است و سـردبير بـا در اختيـار                     .2
تواند قدرت مانور بهتـر و        داشتن توليد خوب، متنوع و متناسب با نياز مخاطبان است كه مي           

بديهي است كه بهترين سردبير اگر مواد خام مناسب با نياز مخاطبان را             . بيشتري داشته باشد  
شود و ميـزان موفقيـت او در           نداشته باشد قدرت مانور او در چينش اخبار كم مي          در اختيار 

 .يابد جلب رضايت مخاطبان كاهش مي
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هاي   يابي مناسب و منطبق با هويت هر بخش خبري، مخاطبان بخش            همكاران توليد با سوژه    .3
يد بندي مناسب براي ارائة تول      دسته...) سن، جنس، محل زندگي، سطح تحصيالت و      (خبري  

سرعت عمل باال، بديع بودن سـوژه و ابتكـار     (ها    عمومي و ارتباط خوب با تحريريه       و روابط 
در فرايند (در شيوة اداره، زمان خبر، مصاحبه و گزارش متناسب با ظرفيت هر بخش خبري،               

 .شوند پخش و چينش اخبار مؤثر واقع مي
 است، بنابراين توليدكننده    كننده  همكاران خبرنگار بايد عنايت داشته باشند كه پخش مصرف         .4

و مالحظـات او را در نظـر داشـته          ) هاي مختلف   قالب(كننده    بايد نيازهاي مشتري و مصرف    
 .باشد

در (در برخي مواقع، نداشـتن تـصوير   . تصاوير توليدي نيز در چينش اخبار نقش مهمي دارد        .5
 بـه ايـن     در اخبار تلويزيـوني ممكـن اسـت سـردبير، را          ) صورتي كه خبر خيلي مهم نباشد     

گونـه نيـست و       البته هميـشه ايـن    . بندي برساند كه آن خبر را از كنداكتور خارج نمايد           جمع
شـود، امـا اگـر     هاي گرافيكي در خبرهاي فوري و مهم جـايگزين تـصوير خبـري مـي       طرح

بدون تصوير داشته باشد، به ناچار بايد از بين آنها يـك يـا دو               ) حتي مهم (سردبير چند خبر    
هاي گرافيكي پخش نمايد و از پخش بقية خبرها فقط بـه علـت           داكتور با طرح  خبر را در كن   

 .نداشتن تصوير منصرف شود
  

  نقش سردبيران. ب
از طرف ديگر بهترين توليد و مواد خام اگر در اختيار سردبير و آشپز فاقد تخصص و تجربه      .1

 . شود رمايه ميقرار گيرد، در چينش و محتوا نمود الزم را نخواهد داشت و باعث اتالف س
شناخت صحيح نيازهاي مخاطبانِ هر بخش خبري، داشتن تعريف براي هر بخش، شـناخت               .2

عمومي و ارتباط خوب سردبير با منابع خبر، از جمله خبرنگاران براي سـردبيران        رقبا، روابط 
 .نيز بيش از خبرنگاران ضرورت دارد و در چينش اخبار مؤثر است

 

ل سازماني و خارج از سازمان و همچنين توليـد در چيـنش اخبـار               به نظر نگارنده اگر چه عوام     
مؤثر است و اين تأثيرات مستمر و زياد است، اما در مجموع تأثير سردبير و پخـش را بيـشتر از                     

يك، دو يـا    (كنم هويت و تعريف شبكه و تعداد گوينده           همچنين تأكيد مي  .  دانم  ساير عوامل مي  
  .استنيز در چينش اخبار مؤثر ) بيشتر

داننـد و ايـن       سردبيران رمز موفقيت خود را در جلب مخاطبان تـا پايـان بـستة خبـري مـي                 
هـا و     شود كه بتوانند با چينش مناسب اخبـار، ارتبـاط زنـده، گـزارش               موفقيت زماني حاصل مي   

هـاي خبـري بـه صـورت          ها ارتباط و توجه مستمر مخاطبان را حفظ كنند، اما اگر بسته             مصاحبه
سانه چيده نشود و سردبيران توجه كافي به نيازها و عالئق مخاطبان خود نداشته              علمي و كارشنا  

توان شاهد همراهي مخاطبان در يكي دو خبـر ابتـدايي آن              ترين حالت مي    بينانه  باشند، در خوش  
يابنـد    در اين حالت مخاطبان چون نيازهاي خود را در چند خبر نخـست نمـي              . بستة خبري بود  
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هـاي خبـري ديگـري        كنند و به دنبال منـابع و بخـش           بخش خبري قطع مي    ارتباط خود را با آن    
از ) مخاطبـان (در اين حالت است كه بخش خبري موردنظر، سـرمايه اصـلي خـود را                . روند  مي

  . دهند دست مي
  

  نكات مهم در چينش مطلوب اخبار
ت هاي خبري بايد توجه شـود؛ بـه عبـار        با توجه به اصل توازن به همة موضوعات و ارزش          .1

هاي خبري، نياز مخاطبـان و سياسـت رسـانه تنظـيم              ديگر بهتر است اخبار بر اساس ارزش      
ها انجام شـد، توليـد،         دربارة چينش اخبار و برنامه     1978بر اساس تحقيقي كه در سال       . شود

بايد به تناسب موضوعات در خور توجه مخاطبان تقويت           ها مي   چينش و ارائة اخبار و برنامه     
 )56: 1382اكر، ذ( .شود

امنيت ملي، تماميـت ارضـي، عفـت        (ضمن توجه به مالحظات سازماني و خارج از سازمان           .2
هـاي    سعي شود نيازهاي مخاطبان، ميزان دسترسـي آنـان بـه رسـانه            ) عمومي، اخالق جامعه  

 .رقيب و عوامل فزايندة اعتماد مردم به رسانه توجه گردد
ر و نفـوذ افـراد غيـر متخـصص و           هـا و مـشكالت سـازماني و تـأثي           با توجه به محـدوديت     .3

دهد، عوامـل فـردي و سـطح مهـارت و جـسارت               غيرمسئول خارج رسانه، تجربه نشان مي     
 .كننده در چينش اخبار دارد اي نقش اساسي و تعيين حرفه

هاي خبري و نيازهاي مخاطبان قـدرت مـانور           افزايش و تنوع توليد متناسب با هويت بخش        .4
 . كند  ميسردبير را در چينش اخبار بيشتر

اي ساير كـشورها در زمينـه چيـنش اخبـار، بايـد               ضمن استفاده از تجربيات همكاران رسانه      .5
سازي مدنظر قرار دارد و البته بايد از تقليد صِرف پرهيـز              الگوهاي آنان را در اين زمينه بومي      

 .كرد
برخي مواقع داليـل ديگـري، موجـب اولويـت          . ترتيب خبر هميشه نشانة اهميت آن نيست       .6

 . شود ر ميخب
ها و جمالت، تـصاوير       چينش اخبار فقط در بعد موضوع نيست، بلكه چينش، مديريت واژه           .7

 .گيرد كه اين موضوع خود بحث مستقلي است بندي آنها را هم در بر مي و اولويت
اعتمادي و جلـب حمايـت افكـارعمومي، اخبـار مهـم كـشور                براي جلوگيري از افزايش بي     .8

هاي خارجي كه     براي مثال، يك رويداد مهم در شبكه      .  گذاشته شود  صادقانه با مردم در ميان    
هـاي خبـري رسـانة ملـي در           جزو خبر اول و دوم قرار گرفته، نبايد در چينش اخبار بـولتن            

 )31: 1383، هاي خبر مجموعه بايسته. (رديف آخر و به صورت گذرا پخش شود
شوند؛ براي مخاطب امـروز        مي روح ارائه   هاي خبري مطالب طوالني و بي       در برخي از شبكه    .9

هاي فراوان دارد و خسته از كار روزانه به منزل بازگـشته اسـت، تنهـا بـه صـفحة                      كه مشغله 
هـاي خبـري      در بـسياري از شـبكه     . شود بدون آنكه چيزي از خبر بفهمد        تلويزيون خيره مي  
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  خـش سـي  براي جلوگيري از اين اتفاق، مثالً اخبار يـك ب  ان سي سي و سي بي بيجهان مثل 
شـود،   در بخش اول ابتدا پنج تيتر خبري پخـش مـي    . كنند  اي را به دو بخش تقسيم مي        دقيقه

بين اين دو نيز    . شود   استفاده مي  Funnyالي خبرهاي سخت از خبرهاي نرم و          به  سپس در ال  
كنند، ولي پيش از پخش آگهي تيترهاي بخش بعدي اعـالم             بخش آگهي بازرگاني پخش مي    

مجموعـه مقـاالت    (هـاي سـخت و نـرم          چينش اخبار بر اساس موضـوع     ضرورت  (شود    مي
 )32: 1383، هاي خبر بايسته

هـاي    از آنجا كه چينش اخبار از نظر مخاطب حائز اهميت است، وي با چند بار ديدن بـسته                  .10
و عالوه بر آن     .تواند سياست و نوع نگاه حاكم بر آن را كم و بيش تشخيص دهد               خبري مي 

گذارد بر ايـن اسـاس وظيفـه رسـانة پويـا آن اسـت كـه در                    ز تأثير مي  ناخودآگاه مخاطب ني  
مشروح اخبار ابتدا خبري را پخش كند كه براي مخاطبان اولويت دارد و به تـدريج پـس از                   

 )1383پور،  ناظميان. (هاي خود را به او بدهد جذب، به تغيير ذائقه بينديشد و اولويت
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