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Abstract:

While there is an intense news competition, arranging news 
broadcasting schedule is one of the effective factors to improve the quality 
of radio and television news programs. Since radio and television (IRIB) 
has various news programs, it needs pathology and improvement of the 
news broadcast schedule in order to increase the quality of these news 
programs and increase it’s audiences. The purpose of this study was to 
identify the factors influencing the arrangement of IRIB news programs 
from the perspective of news editors. This research identified the factors 
influencing the news broadcast schedule of IRIB through semi-standard 
interviews with the editors of various news sections using the theme 
analysis method. After interviewing 6 radio and television news editors 
who were selected by purposive sampling, theoretical saturation was 
achieved and a total of 6 comprehensive themes and 20 sub-themes 
or organizing themes were obtained as influential factors. The findings 
showed that the influencing factores are: Qualification in arrangement 
of news broadcast schedule, competencies of the editors, khnowing the 
audience and cyberspace, the characteristics of the news section and the 
message management elements. Another major factor driving the news 
broadcast schedule to fame-oriented is external influencing factors. So, 
it seems nessesory to have format and content diversity, using creative 
human resource, the improvement of organizational structure and the 
increasing independence of news editing based on organizational policies 
and national interests inorder to improve news broadcast arrangement.
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چکیده
در دوران رقابت هـای شـدید خبـری، مدیریـت و چینـش مطلوب جـدول پخش خبـر از جمله 
عوامل مؤثـر در بهبـود کیفیـت بخش های خبـری رادیـو و تلویزیون اسـت کـه کمتر مـورد توجه 
پژوهشـگران قـرار گرفته اسـت. صداوسـیما بـا برخـورداری از بخش های خبـری متنـوع، نیازمند 
آسیب شناسـی و بهسـازی جـدول پخش هـای خبـری خـود اسـت تـا از ایـن رهگـذر بتوانـد بـا 
ارتقای کیفـی این بخش هـای خبری، سـهم خـود را از مخاطبـان خبر افزایـش دهد. هـدف از این 
پژوهـش، شناسـایی عوامـل اثرگـذار بر چینـش اخبـار صداوسـیمای جمهوری اسـامی ایـران از 
نگاه سـردبیران خبـر بوده اسـت. براین اسـاس، پژوهش حاضـر، از طریـق مصاحبه نیمه اسـتاندارد 
بـا سـردبیران بخش هـای گوناگـون خبـری صداوسـیما و بـا روش تحلیل مضمـون، به شناسـایی 
عوامـل تأثیرگـذار بر جدول هـای پخش خبـر این رسـانه پرداخته اسـت. پـس از گفتگو بـا 6 نفر از 
سـردبیران خبر رادیـو و تلویزیون کـه با نمونه گیـری هدفمنـد انتخاب شـده بودند، اشـباع نظری 
حاصـل شـد و در مجمـوع 6 مضمـون فراگیـر و 20 مضمـون فرعـی یـا سـازمان دهنده، به عنـوان 
عوامـل اثرگـذار بـه دسـت آمـد. بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش، مؤلفه هـای حرفـه ای جـدول 
پخش نویسـی، شایسـتگی های فـردی عوامـل تحریریـه، شـناخت مخاطبـان و فضـای مجـازی، 
ویژگی هـای بخش خبـری و عناصـر مدیریت پیـام، از جملـه ایـن عوامل به شـمار می رونـد. عامل 
اصلی دیگری که جـدول پخش خبـر را بـه شـهرت محوری سـوق داده، اعمال نفوذ برون سـازمانی 
اسـت. براین اسـاس، تنوع قالبـی و محتوایـی، بهره گیری از نیـروی انسـانی خاق، بهبود سـاختار 
سـازمانی و اسـتقال هر چـه بیشـتر سـردبیری خبـر در صداوسـیما بـر مبنـای سیاسـت های 
سـازمانی و منافـع ملـی بـرای بهتر شـدن چینـش جدول پخـش خبر ضـروری بـه نظر می رسـد.

کلیدواژه هـا: کنداکتـور، جـدول پخش، خبـر تلویزیونـی و رادیویی، صداوسـیما، چینش 
برجسته سـازی اخبار، 
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مقدمه
خبـر تلویزیونـی و رادیویـی ازجملـه مؤثرتریـن قابلیت هایـی اسـت که رسـانه ها 
بـا بهره گیـری از آن، روایـت خـود را از رویدادهایـی کـه در سـطح جهـان بـه وقـوع 
می پیونـدد، عرضـه می کننـد. این شـیوه ارائـه خبر فقـط اندکی پـس از پیدایش، در 
سرتاسـر جهـان، فراگیـر و بـه مؤثرتریـن و قدرتمندتریـن روش اطاع رسـانی تبدیل 
شـد. موفقیـت این شـیوه، مرهـون قابلیت های چشـمگیر رادیو و تلویزیـون در زمینه 

خبـر بود.
تلویزیـون در بسـتر فنـی رادیـو پدیـد آمـد و حتـی نخسـتین برنامه هـای آن 
نیـز از مراکـز رادیویـی پخـش شـد. مهم تریـن وجـه اشـتراک رادیـو و تلویزیـون را 
می تـوان انتشـار و دریافـت همزمـان پیام هـا دانسـت. همین ویژگی سـبب می شـود 
و  یابنـد  آگاهـی  رویدادهـا  تازه تریـن  از  به سـرعت  گیرنده هـا  ایـن  دارنـدگان  کـه 
حتـی بـا »حضـور تلویزیونـی« خود در برخـی رخدادهـای غیرمنتظره شـرکت کنند 
)معتمدنـژاد، 1390: 202-201(. ویژگی هایـی ازاین دسـت سـبب شـد کـه اخبـار با 
رادیـو و تلویزیـون وارد قلمرویـی کامًا متفاوت شـود و از همان آغـاز رواج تلویزیون، 
خبر از  نخسـتین برنامه های این رسـانه باشـد. با وجود این، نخسـتین برنامه مسـتقل 
و مسـتمر خبـری از سـال 1941 در شـبکه تلویزیونـی سـی بی اس1 آغـاز شـد. ایـن 
برنامـه 15 دقیقـه ای، دو بـار در روز و در سـاعت های 14:30 و 19:30 از دوشـنبه تـا 
جمعه پخش می شـد )میرفخرایی، 1385: 23(. در سـال 1954، شـبکه بی بی سـی2، 
نخسـتین اخبـار تلویزیونـی خـود را با صدای گوینده و نمایش عکس، نقشـه و شـرح 
عکس هـا در جماتـی کوتـاه پخش کـرد )پریدمـور، ترجمـه غفـاری، 1383: 153(. 
به تدریـج شـبکه های مهـم رادیـو و تلویزیونـی یکـی پـس از دیگـری، بـه عرصه خبر 
وارد شـدند و بخش هـای خبـری بـه یکـی از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن برنامه هـای 
آنهـا بـدل شـد. اخبار در ایـران پس از ملی شـدن تلویزیون در سـال 1347 به تدریج 
وارد ایـن رسـانه شـد. پیـش از آن نیـز در سـالن های سـینما پیـش از شـروع فیلـم، 
اخبـار پخـش می شـد. در آن زمـان، صـدای گوینـده بـر روی تصاویری کـه در اغلب 
مـوارد مربـوط بـه بازدیدهـای شـاه بود، به صـورت ضبطـی پخش می شـد و تصویری 
از گوینـده بـر صفحـه تلویزیـون بـه چشـم نمی خـورد، به تدریـج بخش هـای خبری 
شـکل گرفـت و گوینـده خبـر بـر صفحـه تلویزیون ظاهر شـد. بـا اینکـه خوش بینی 
بـه رادیـو و تلویزیـون بـا ظهـور رسـانه های جدیـد، دسـتخوش تردید هایـی شـده 
اسـت و برخـی بـا اشـاره به پیشـی گرفتن محسـوس تلویزیـون از رادیو در گذشـته، 

1. CBS
2. BBC
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چنیـن سرنوشـتی را با ظهـور رسـانه های جدید برای خـود تلویزیون نیـز پیش بینی 
کرده انـد، تعـدادی از پژوهشـگران جایـگاه تلویزیـون را حتـی بـا وجـود همـه ایـن 
تغییـرات، محفـوظ می دانند )کـراوت1 و همـکاران، 2006: 204(. هرچند که انحصار 
ایـن رسـانه ها در برخـی زمینه هـا از جملـه خبـر و اطاع رسـانی، ازمیان رفتـه اسـت، 
جذابیـت آنهـا در نگاه مخاطبان گسـترده همچنان حفظ شـده چنـان که بخش های 
خبـری تلویزیـون و نیـز رادیو، از مهم تریـن و تأثیرگذارترین مراجـع خبری در جهان 
بـه شـمار می رونـد و گواهی بر کارکردهای شـناخته شـده رسـانه ها، همچـون فراهم 
کـردن اطاعـات، مدیریـت تنـش و برقـراری نظـم هسـتند )مک کوئیـل2، 2006: 
98(. شـبکه های خبـری رادیویـی و تلویزیونـی نیـز همچون دیگر اقسـام رسـانه های 
خبـری3 بـا وجـود ظهور رقیبـان پرشـمار، همچنان بـرای بیشـتر افراد، منبـع اصلی 
اطاعـات دربـاره جهان پیرامون به شـمار می رونـد )پروتس4 و مک کومبـز5، 2016(.
تأثیرگـذاری بخش هـای خبری در این رسـانه ها تابـع عوامل گوناگونی اسـت که 
یکـی از مهم تریـن آنهـا کنداکتور یـا جدول پخش خبر اسـت. یک برنامـه خبری در 
مدت زمـان مشـخصی، مجموعـه ای از محتوای خبری دسـت چین شـده را در قالب ها 
و زمان بندی هـای گوناگـون کـه همگـی مبتنی بر جـدول پخش آن اسـت در اختیار 
مخاطبـان قـرار می دهـد. جـدول پخـش خبر که بخـش مهمـی از فراینـد روایتگری 
آن بخـش خبـری از جهان پیرامون اسـت، به جذب مخاطبان خبـر و افزایش ضریب 

نفـوذ آن در سـطح جامعه کمک شـایانی می کند. 
پژوهشـگران بسـیاری جـدول پخـش برنامه هـای رادیـو و تلویزیـون را مطالعـه 
کرده انـد امـا جـدول پخـش خبـر صداوسـیما به طـور خـاص، کمتـر در پژوهش هـا 
ظاهـر شـده اسـت. در نگاهـی کان تـر نیـز توجهـی کـه بـه جـدول پخش نویسـی 
می شـود در مقایسـه بـا توجهی که نسـبت به برنامه سـازی وجـود دارد بسـیار ناچیز 
اسـت )ایتربـرگ6، 2000: 26(. برخـی از انتقادهـا بـه اخبار تلویزیون در ایران اساسـاً 
بـر چگونگـی چینش اخبـار و مدت زمان اختصاص یافتـه به آنها تمرکـز دارد. مواردی 
چـون اختصـاص زمـان بـاال یا کم بـه برخـی رویدادهای داخلـی و خارجـی، طوالنی 
بـودن برخـی گزارش هـا، چینـش اخبـار بـر اسـاس اولویـت سیاسـت و رسـانه و نـه 
اولویـت مـردم، ازجملـه مـواردی هسـتند کـه گاه دربـاره جـدول پخش اخبـار رادیو 
و تلویزیـون مطـرح می شـود. سـردبیران خبـر نیز بـرای چینش خود اسـتدالل هایی 
دارنـد که به طور علمی بررسـی نشـده اسـت. یک برنامـه خبری در نهایـت، به دنبال 
عرضـه روایتـی ویـژه از رخدادهـا بـه مخاطبـان مـورد نظـر اسـت و بنابرایـن، بدون 

1. Kraut
2. McQuail

3. news media
4. Protess

5. McCombs
6. Ytreberg
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تنظیـم اصولـی جـدول پخـش خبـر، نمی توانـد صرفاً بـا تکیه بـر محتـوای گنجانده 
شـده در خـود، جـذب مخاطـب را رقـم بزنـد. ضـرورت همراه سـاختن مخاطبـان با 
یـک بخـش خبـری و اهمیـت چینش جـدول پخش در تحقـق این امر، نویسـندگان 
پژوهـش پیـش رو را بـر آن داشـت تـا بـا تمرکـز بـر بخش هـای خبـری شـبکه های 
صداوسـیما بـه ایـن پرسـش کلیدی پاسـخ دهنـد کـه از نگاه سـردبیران خبـر رادیو 
و تلویزیـون، عوامـل مؤثـر بـر چینـش جـدول پخـش خبـر در صداوسـیما کدام اند؟ 
ازایـن رو، هـدف پژوهـش حاضـر، شناسـایی عوامـل اثرگـذار بـر چینـش اخبـار در 
صداوسـیمای جمهـوری اسـامی ایـران از نـگاه سـردبیران بخش هـای خبـری ایـن 

است. رسـانه 

پیشینه پژوهش
پژوهش هـای مربـوط به جدول پخش خبر و چینش اخبـار در تلویزیون معدودند 
و پژوهشـگران در اغلـب مـوارد بـه مطالعـات برجسته سـازی و چارچوب سـازی در 
اخبـار تلویزیـون سـنتی و اجتماعـی و مباحـث مربوط بـه آن پرداخته انـد. نصراللهی 
)1386( در مقالـه ای بـا عنـوان »مدیریـت چینـش اخبـار رادیویـی و تلویزیونی«، به 
دو سـطح چینـش اخبـار اشـاره می کنـد و پنـج الگـوی چینـش اخبـار در رسـانه ها 
را برمی شـمارد. نقـش تولیـد و نقـش سـردبیران، دو عامـل مؤثـر در چینـش اخبـار 

هسـتند کـه نویسـنده به توضیـح و تشـریح آنها می پـردازد.
برجسته سـازی  آثـار  بررسـی  بـه  پژوهشـی،  در   )2019( همـکاران  و  وو1 
رسـانه ها در 16 کشـور از 5 قـاره پرداخته انـد. بـر اسـاس نتایـج پژوهـش آنـان، آثار 
برجسته سـازی اخبـار و رویدادها در کشـورهای مختلف متفاوت اسـت. عوامل فردی 
ماننـد سـن، تحصیات، محـل زندگی و ایدئولوژی سیاسـی و متغیرهـای کان ملی، 
ازجملـه توسـعه اقتصـادی و آزادی رسـانه ها، عوامـل تعیین کننـده ای در اثرگـذاری 

برجسته سـازی رسـانه ای هسـتند.
رایـش2 و هانیتـس3 )2013( بـا نظرسـنجی از 1800 روزنامه نـگار در سراسـر 
جهـان دریافته انـد کـه عواملـی ماننـد مداخات اقتصـادی و دولتـی تأثیر زیـادی بر 
اسـتقال در نـگاه روزنامه نـگاران می گذارنـد و بـر سـاخت محتوای خبـری و چینش 

اخبـار موثرند.
مواجهـه  بـر  مؤثـر  عوامـل  را  فـردی  و  سـاختاری  عوامـل   ،)2016( فورتانـو4 
رسـانه ای مخاطبـان در اخبـار می دانـد؛ عوامـل سـاختاری ناظـر به توانایـی مخاطب 
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بـرای دسترسـی بـه محتواسـت و عوامـل فردی بـه نقش افـراد در گزینـش محتوای 
رسـانه ای و ترجیحـات محتوایـی اشـاره دارد.

تأثیـر ارائـه اخبـار منفـی در بخش هـای خبـری نیـز محـل اختاف نظرهایـی 
در میـان پژوهشـگران بـوده اسـت. گریـب1 و همکارانـش )2008( در پژوهشـی بـه 
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه محتـوای خبـری منفی2 بـرای افـراد با سـطح تحصیات 
پایین تـر، مفیدتـر از افـراد بـا سـطح تحصیـات باالتر اسـت و بنابراین، این دسـت از 
محتـوای خبـری می تواند در خدمت رفع شـکاف دانشـی3 باشـد؛ حال آنکـه پژوهش 
کلیمانـز4 و همکارانـش )2017( نتیجـه ای در کل، متفـاوت بـه همراه داشـت و آنان 

دریافتنـد کـه محتـوای خبـری منفـی بـه افزایش شـکاف دانـش می انجامد. 
هـر یـک از ایـن پژوهش هـا بـر شـماری از عوامـل تأثیرگـذار بر چینـش جدول 
پخـش خبـر، متمرکـز بوده انـد. ایـن عوامـل از سـویی، بـا مسـائل کان سیاسـی، 
اقتصادی و ایدئولوژیک مرتبط هسـتند و از سـوی دیگر، با سـاختار درون سـازمانی و 
مخاطبـان رسـانه ها. همیـن امر به خوبـی، ضرورت اتخاذ نـگاه فراگیـری را که عوامل 
مؤثـر بـر جـدول پخـش خبـر رسـانه ای مشـخص همچـون صداوسـیما را در همـه 

سـطوح، آشـکار سـازد، نشـان می دهد.

دروازه بانی و چینش اخبار 
برنامه هـای خبـری ازجملـه حسـاس ترین و تأثیرگذارترین برنامه های هر شـبکه 
تلویزیونـی و رادیویـی هسـتند کـه می کوشـند مخاطبـان را در پذیـرش روایت خود 
از رویدادهـای جهـان پیرامـون اقنـاع کننـد. در ایـن میـان، جدول پخـش خبر یکی 
از مهم تریـن ابزارهایـی اسـت کـه رسـانه ها در ارائـه این روایـت از آن بهـره می برند. 
کنداکتـور5 کـه واژه ای فرانسـوی اسـت، در رادیـو یا تلویزیـون، به سـندی می گویند 
کـه رونـد پخـش برنامه ها را در طول شـبانه روز اعـم از ضبطی و زنده نشـان می دهد. 
در زبـان فارسـی بـرای کنداکتور از واژه »جدول پخش« اسـتفاده می شـود. کنداکتور 
خبـری، متنـی اسـت کـه سـردبیر بخـش خبـری آمـاده می کنـد و به منزلـه جدول 
زمانـی تک تـک اخبـار و جزئیـات بخـش خبـری اسـت کـه در آن مـواردی چـون 
قالـب خبـر )گوینـده، گـزارش، مصاحبـه و ...( را مشـخص می کنـد. درواقـع جـدول 
پخـش آخریـن متنـی اسـت کـه پیـش از پخـش خبـر تهیـه می شـود. با پیشـرفت 
فناوری هـای ارتباطـی، در اتاق هـای خبـر دیجیتـال، جـدول پخـش به صـورت فـرم 
آمـاده ای ماننـد برگه هـای نرم افـزار اکسـل در اختیـار سـردبیر اسـت تـا بـر اسـاس 
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مـوارد تعییـن شـده ای چـون »ترتیب، منبـع، محتـوا و مدت زمـان خبـر« خانه های 
آن را پـر  کنـد؛ سـپس باتوجه بـه ارتبـاط دیجیتـال جـدول پخـش با سـامانه پخش، 
محتواهـای الزم به صـورت خـودکار یـا دسـتی، بـر اسـاس جـدول تعییـن شـده بـا 

هماهنگـی عوامـل پخـش روی آنتـن می رود.
پژوهش هـای گوناگـون، اثرگـذاری و اهمیـت جـدول پخـش را در برنامه هـای 
برنامـه   )2008( همکارانـش  و  فیتزجرالـد1  از جملـه  سـاخته اند.  نمایـان  خبـری 
صبحگاهـی امـروز2 از شـبکه 4 رادیـو بی بی سـی را کـه بـه مصاحبه هـای خبـری 
بـا چهره هـای سیاسـی برجسـته می پـردازد، در بـازه زمانـی 21 مـه تـا 15 ژوئـن 
سـال 2001، بررسـی کرده انـد تـا فراینـد تولیـد خبـر3 را در آن موشـکافی کننـد. 
آنـان دریافته انـد کـه در مدیریـت خبرها، ترتیـب زمانـی قرارگیـری4 و جای گذاری5 
آنهـا، اهمیتـی کلیـدی دارد. آنچـه مقـدم بـر چگونگی چینـش خبرهـای موجود در 
جـدول پخـش اسـت، عوامـل و ویژگی هایـی هسـتند کـه یـک خبـر به واسـطه آنها 
بـه جـدول پخـش راه می یابـد. ایـن فراینـد گزینـش خبـر از دیـد برخـی به انـدازه 
خـود آنچـه رخ داده یـا حتـی در مـواردی بیشـتر از آنچـه رخ داده، اهمیـت دارد 
)وسـترهال6 و یوهانسـون7، 1994: 71(. زدبـاس )1969( برای اشـاره بـه این مفهوم، 
از تعبیـر پردازشـگران خبـر8 اسـتفاده می کنـد. آنـان گروهـی هسـتند که بر اسـاس 
قضاوتشـان بـه غربـال خبرهـا می پردازنـد. در نـگاه زدبـاس، پردازشـگران خبـر بـه 
همـراه گردآورنـدگان خبـر9، دو گـروه از دروازه بانان انـد. دروازه بانان کسـانی هسـتند 
کـه دربـاره درج و پخـش خبـر یا قرارگیـری آنها در کنـار یکدیگر تصمیـم می گیرند 
و مفهـوم گردآورنـدگان خبـر ناظـر بـر روزنامه نـگاران و گزارشـگرانی اسـت کـه بـه 
جسـتجوی خبـر می رونـد و در ایـن مسـیر برخـی خبرهـا را غیرقابـل ارائـه ارزیابـی 
می کننـد. امـا پردازشـگران حتـی در صورت تأیید خبـر، جایگاه آن را در همنشـینی 
بـا دیگر خبرها مشـخص می سـازند )شـکرخواه، 1388: 63(. لویـن10 )1947: 338( 
واضـع اصطـاح دروازه بانـی، اظهـار می کنـد کـه دروازه بانـان در قلمـرو پیچیـده ای 
فعالیـت می کننـد و بـا محیـط پیرامـون خـود، مجموعـه ای از عوامـل وابسـته بـه 
یکدیگـر را شـکل می دهنـد. گسـترش روزافزون ضریـب نفوذ فضای مجـازی، گواهی 
بـر مدعـای لوین اسـت. امـروزه کاربـران می توانند بـا پسـند، اظهارنظر و هم رسـانی 
محتـوای مـورد نظـر خـود در فضـای مجـازی بـر دیـده شـدن و اهمیـت یافتـن آن 
محتـوا تأثیـر بگذارنـد. از ایـن رو، می تـوان هـر یـک از ایـن عامـان را دروازه بانـی 
دانسـت کـه قـدرت نفوذش بـا دیگری متفـاوت اسـت )شـومیکر11 و وس12، 2009(. 

1. Fitzgerald
2. today
3. news generation
4. temporal ordering

5. placing
6. Westerhahl
7. Johansson
8. news processors

9. news gatherers
10. Lewin
11. Shoemaker
12. Vos



99
شنـاسایی عـوامل مـؤثر 
بر چینش کنــداکتـور 
)جـدول پخش( خبر در 
ـما صــــــداوسیــــــ

در چنیـن شـرایطی، حتـی از نیـاز بـه بازاندیشـی در مفهـوم دروازه بانـی همزمـان 
بـا عصـر دیجیتـال سـخن گفتـه می شـود )شـومیکر و وس، 2009: 7(. مخاطبـان 
بـه واسـطه فضـای مجـازی، قـدرت ویـژه ای یافته انـد و درگیـر شـدن کاربـران در 
گزینـش و پخـش اخبـار، رابطـه تولیـد و مصرف خبـر را به طـور فزاینـده ای پیچیده 
کـرده اسـت )گـود1، 2009: 1304(. مصرف کننـدگاِن پیش تـر منفعـل، بـه واسـطه 
رسـانه های آنایـن، در توسـعه، تولیـد و انتشـار محتـوای خبری نقشـی فعـال بازی 
می کننـد )سیمپسـون2 و همـکاران ، 2014(. ایـن نسـل از مصرف کننده هـا را دیگـر 
نمی تـوان به شـکل سـابق تعریـف کرد. درواقـع، مفهوم سـنتی مخاطب نیـز آن گونه 
کـه تاکنـون تعریـف شـده اسـت، نمی توانـد افـرادی را کـه در برابـر رسـانه ها قـرار 
می گیرنـد، توصیـف کنـد )لیوینگسـتون3، 2003: 24(. در گذشـته خبرهـای فـوری 
رادیـو و تلویزیـون، سـریع ترین روش آگاهـی عمـوم مـردم از خبرهایـی بـود که تنها 
لحظاتـی پیـش از آن رخ داده بودنـد؛ امـروزه امـا خبرهـا بـا همـان سـرعتی کـه در 
خبرهـای فـوری رادیـو و تلویزیون انتشـار می یابنـد، در فضای مجازی و شـبکه های 
اجتماعـی نیـز پخـش می شـوند؛ به گونـه ای کـه گزینـش و انتشـار اخبـار از سـوی 
مخاطبـان در فضـای مجـازی، خـود بـر تصمیـم خبرنـگاران در انتخـاب سـوژه های 
خبـری تأثیرگـذار اسـت )ولبـرز4 و همـکاران، 2015(. به این ترتیـب، جـدول پخـش 
خبـر در عصـر فضـای مجـازی نمی توانـد خود را بـدون تعامل بـا آن تعریـف کند. از 
سـوی دیگـر، مخاطبان بـا برخورداری از وسـایل ارتباطـی مـدرن، از مهم ترین منابع 
تأمیـن محتـوای چندرسـانه ای اخبـار رادیـو و تلویزیون به شـمار می رونـد. جذابیت 
و تأثیرگـذاری چنیـن محتوایـی کـه بـه صـورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به دسـت 
تحریریـه بخش هـای خبری می رسـد، به اندازه ای اسـت کـه مقاومت برای قـرار داده 
نشـدن جـدول پخـش خبـر را دشـوار می سـازد. در 7 مـارس 2007، هواپیمایـی در 
منطقه یوگیاکارتا5 اندونزی دچار سـانحه شـد و بولتن خبری شـبانگاهی یک شـبکه 
فرانسـوی زبـاِن سـوییس، درصـدد پخش گزارشـی از آن برآمـد. در میـان تصاویری 
کـه خبرگزاری هـا از ایـن رویـداد مخابـره کردنـد، تصویری کـه یکی از مسـافران در 
حـال گریختـن از محـل سـانحه تهیـه کـرده بود، نظـر دبیران خبـر را جلب کـرد. با 
وجـود ابهاماتـی کـه پیرامـون هویت این مسـافر وجود داشـت، آنها که تـا آن زمان با 
چنیـن رویـه ای آشـنا نبودند، تصمیم گرفتند تصاویر ارسـالی آن مسـافر را برای آغاز 
روایـت خـود از آن رویـداد در نظـر بگیرنـد. مرمینـود6 و برگـر7 )2019: 241-240( 
بـا بررسـی گفتگوهای شـکل گرفته پیرامـون روایت ایـن تجربه نیابتـی8 در تحریریه 

1. Goode
2. Simpson
3. Livingstone

4. Welbers
5. Yogyakarta
6. Merminod

7. Burger
8. vicarious experience



100
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و هـشتـم،
شمـاره 3 )پیاپي 107(،
پـایـیــــــــز 1400

ایـن شـبکه تلویزیونـی بـر ایـن امر تأکیـد می کنند کـه دسـت اندر کاران خبـر افزون 
بـر روال هـای روزمـره خـود، الزم اسـت در پـی یافتـن روش هـای خاقانـه ای بـرای 
تنظیـم خبـر تلویزیونـی باشـند. امکانـات بسـیاری کـه به واسـطه دریافـت عکس ها 
و ویدئوهـای کاربـران، پدیـد آمـده، ضمن آنکـه شـیوه های گزارش دهـی از بحران ها 
را متحـول سـاخته، چینـش اخبـار  در تحریریه هـای خبـری را نیـز تحت تأثیـر قرار 
داده اسـت، حتـی گاه چنیـن اخبـاری خـود را بـه جدول هـای پخـش خبـر تحمیل 

می کننـد.

جدول پخش به مثابه ابزار چارچوب ساز و برجسته ساز
ورود خبرهـا بـه جـدول پخـش، متضمن برخـورداری آنهـا از ارزش هـای خبری 
اسـت. ارزش هـای خبـری معیارهایـی هسـتند که میـزان خبـری بودن یـک رویداد 
بـا آنهـا سـنجیده می شـود )ریچاردسـون1، 2007(؛ در واقـع ارزش هـای خبـری، را 
از  خبری تـر2  آنهـا،  مبنـای  بـر  حقیقـت  یـک  کـه  دانسـت  ارزش هایـی  می تـوان 
حقایـق دیگـر بـه شـمار مـی رود )بـل3، 1991: 155(. باوجودایـن، به اعتقـاد برخی 
از پژوهشـگران، ارزش هـای خبـری لزومـاً معیارهایـی عینـی بـرای سـنجش میـزان 
خبـری بودن رویدادها نیسـتند. هرمان4 و چامسـکی5 )1988( در مـدل پروپاگاندای 
خـود از پنـج فیلتـر خبـری6 سـخن می گوینـد کـه در نتیجه اِعمـال آنهـا، خبرهایی 
در خدمـت منافـع دولت هـا و عناصـر قدرتمنـد بخـش خصوصـی باقـی می ماننـد. 
دوروتـی هابسـون7 نیـز از نوعـی سلسـله مراتب در ارزش های خبری سـخن می گوید 
کـه دغدغه هـای سیاسـی و نظامـی، روابـط صنعتـی و مسـائل اقتصـادی را در صـدر 
اخبـار قـرار می دهـد )هـال8، 1980: 100( و در نتیجـه خبرهـای دیگـر، فاقد ارزش 
خبـری دانسـته می شـوند. شـوفل9 بـر ایـن بـاور اسـت کـه هنجارهـا و ارزش هـای 
اجتماعـی، فشـارها و محدودیت های سـازمانی، فشـار گروه های ذی نفـع، روال کاری 
روزنامه نـگاری و جهت گیری هـای سیاسـی و ایدئولوژیـک روزنامه نـگاران به صـورت 
بالقـوه، چارچوبـی را بـرای یـک خبر تعییـن می کننـد. خبرها گریـزی از چارچوب ها 
ندارنـد و غیرممکـن اسـت کـه خبری بـدون گذر از فراینـد تعیین چارچوب سـاخته 

شـود )زابلـی زاده، 1393: 271(.
چینـش اخبـار در جـدول پخـش خبـر بـه هـر ترتیبـی کـه باشـد، داللـت بـر 
چارچوب سـازی10 آنهـا دارد. در حـوزه ارتباطـات، مفهـوم چارچـوب را نخسـتین بار 
گیتلیـن11 و گی تاچمـن12 بـرای بررسـی چگونگـی بسـته بندی و ارائه کارآمـد اخبار 
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رسـانه ای  چارچوب هـای  آنـان  بردنـد.  کار  بـه  روزنامه نـگاران  سـوی  از  رسـانه ای 
خاصـی را در ارتبـاط بـا چگونگـی ارسـال و انتشـار اطاعـات خبـری بـه مخاطبـان 
و چگونگـی تفسـیر ایـن گزارش هـای خبـری از سـوی کاربـران مـورد بررسـی قـرار 
دادنـد )زابلـی زاده، 1393: 11(. انتمـن1 )1993: 52(، چارچوب سـازی را متشـکل از 
گزینـش2 و برجسـتگی3 می دانـد؛ بـه ایـن معنا کـه چارچوب سـازی، برخـی از وجوه 
واقعیـت ادراک شـده را برمی گزینـد و آنهـا را در متنـی ارتباطی برجسـته می سـازد. 
الزمـه این برجسته سـازی، به حاشـیه راندن وجوهی دیگـر از واقعیت اسـت؛ از این رو ، 
در تعریـف او از چارچوب  بنـدی، ایـن دو فراینـد بـه مـوازات یکدیگر مطرح می شـوند 
)مهـدی زاده، 1389: 86(. ایـن فراینـد برجسته سـازی و نادیده انـگاری یـا انـکار، بـه 
صـورت پیوسـته در تنظیـم جـدول پخـش خبرهـا در جریـان اسـت. جایـگاه خبرها 
در جـدول پخـش اولویتـی را کـه دبیـران خبـر به آنهـا بخشـیده اند نشـان می دهد. 
دبیـران خبـر به این ترتیـب، می کوشـند اولویت هایـی را بـرای مخاطبان خـود تعیین 
کننـد. مک کومبـز و شـاو4 )1972( کـه نظریـه برجسته سـازی5 را مطرح سـاخته اند 
بـه دنبـال آگاهـی از سـازوکار همیـن شـکل دهی بـه اولویت هـا از سـوی رسـانه ها 
بـرای مخاطبانشـان بوده اند. این دو پژوهشـگر با بررسـی انتخابات ریاسـت جمهوری 
سـال 1968 در ایـاالت متحـده امریـکا دریافتنـد کـه رابطـه ای بسـیار قـوی میـان 
تأکیـد رسـانه ها بـر موضوع هـای گوناگـون در جریان مبـارزه سیاسی شـان و قضاوت 
رأی دهنـدگان در مـورد برجسـتگی و اهمیـت ایـن موضوع ها وجـود دارد. مک کومبز 
)1977( بـا اشـاره بـه سـه اولویـت »عمـوم«، »رسـانه« و »سیاسـت« به عنوان سـه 
ضلـع مثلـث برجسته سـازی، بـه روش هایـی می پـردازد که رسـانه ها بـا بهره گیری از 
آنهـا از طریـق تأکیـد بـر برجسـتگی برخـی موضوعات و نیـز چارچوب بخشـیدن به 
دیدگاه هـای افـراد حـول جنبه هایی که شایسـته جلب توجـه جامعه اسـت، به ایجاد 

اجمـاع و اتفـاق نظـر6 در جوامـع می پردازند.  
بخش هـای خبـری بـر خـاف گذشـته، صرفـاً دربرگیرنـده تعـداد زیـادی خبـر 
کـه یکـی پـس از دیگـری قـرار می گیـرد، نیسـتند. خبرهـا به مراتـب، کمتـر و در 
عـوض، چارچوب سـازی شـده اند و حتـی گاه زمـان بیشـتری را بـه خـود اختصـاص 
می دهنـد. تنظیـم کننـدگان جـدول پخـش خبـر صرفـاً بـه ارزش هـای خبـری و 
برجسته سـازی رویدادهـا بسـنده نمی کننـد. آنـان عـاوه بـر ارزش هـای خبـری که 
منتسـب بـه خـوِد رویدادهـا هسـتند، عوامـل خبـری7 را نیـز بـه کار می گیرنـد و به 
بیـان دیگـر، خبـر را می پروراننـد تـا نـزد مخاطب جـذاب جلـوه کند. عوامـل خبری 
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برخـاف ارزش هـای خبـری در ذات رویداد نیسـتند و این خبرنگار اسـت کـه آنها را 
در رویـداد می گنجانـد )میرفخرایـی، 1385: 54(. یکـی از ایـن عوامل چارچوب سـاز 
کـه رابینسـون و سـاهین بـه آن اشـاره کرده انـد، »رابطه گـزارش خبری بـا خبرهای 
قبلـی و بعـدی« اسـت )میرفخرایـی، 1385: 61( به گونـه ای کـه در جـدول پخـش 
امـروزی، خبرهـا در خـأ و بی ارتبـاط بـا یکدیگـر نیسـتند و در کنـار هـم یـک کل 
به هم پیوسـته را شـکل می دهنـد. چینـش نامناسـب اخبـار در کنـار هـم در برخـی 
جـدول پخشـها ممکـن اسـت تداعی کننـده معانـی خاصـی در ذهـن مخاطب باشـد 
کـه مدنظـر دسـت اندرکاران بخـش خبـری نبوده اسـت )فینـدال1 و هویـر2، 1982: 
270(. تصاویـر و برجسته سـازی از طریـق تصویـر نیـز در زمینـه انتقـال پیـام نقـش 
مهمـی ایفـا می کننـد چنان کـه گاهـی برخـی از چارچوب سـازی ها بـه شـیوه ارائـه 
تصویـر صـورت می گیـرد. رییـس3 و دیوی4 )1987( در پژوهشـی به ایـن جمع بندی 
رسـیده اند کـه درج توضیحـات5 در خبرهایی که انتزاعی تر هسـتند و بیشـتر بر کام 
گوینـده خبـر تکیـه دارنـد، می توانـد در فهم بهتـر آنها از سـوی مخاطبان سـودمند 
باشـد؛ حال آنکـه همیـن توضیحـات در خبرهایـی که با تصاویـر گویا همراه هسـتند 
ممکـن اسـت بـه کژفهمـی مخاطبـان بینجامـد زیـرا ذهـن آنـان را از تصاویـر گویـا 
منحـرف می سـازد. البتـه به کارگیـری تصاویـر در شـبکه های مختلـف خبـری، تابـع 
ضوابطـی اسـت کـه خـود از سیاسـت های خبـری هـر رسـانه سرچشـمه می گیـرد. 
بـرای مثال، شـبکه خبـری الجزیـره در رویدادهایی چـون جنگ عراق در مقایسـه با 
شـبکه های خبـری امریکایـی تصاویر بی پرده تـری از تخریـب ، کشـتار غیرنظامیان و 
خشـونت جنـگ و خونریـزی پخـش می کـرد امـا شـبکه های خبـری غربـی از جمله 
سـی ان ان، عمومـاً بـرای پوشـش ایـن رویدادهـا از پخـش چنیـن تصاویـری اجتناب 
می کننـد. درواقـع، شـبکه الجزیـره، پخـش ایـن تصاویـر دلخـراش6 را بـرای عرضـه 
بهتـر خبـر، ضـروری می دانـد امـا امریکایی هـا معتقدنـد کـه رسـانه ها بایـد نسـبت 
بـه پخـش چنین تصاویری حساسـیت به خـرج دهند )فهمـی7 و جانسـون8، 2007: 

 .)246-245

قالب های خبری و جدول پخش
بهره گیـری از قالب هـای خبـری متنـوع، جـدول پخـش خبـر را از یکنواختـی 
درمـی آورد و مخاطـب را ترغیـب بـه دنبـال کـردن بخـش خبـری می کنـد. هالیـن 
)1992( در مقالـه »قطعه هـای خبـری«، گزارش هـای سـی بی اس و ای بی سـی از دو 
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انتخابـات ریاسـت جمهوری امریکا را در سـال های مختلف بررسـی کـرده و به ویژه به 
قطعـه ای خبـری از سـخنان سیاسـتمداران پرداختـه اسـت؛ او به این نتیجه رسـیده 
کـه میانگیـن طـول ایـن قطعه هـا از بیـش از 40 ثانیـه در سـال 1968 بـه کمتـر از 
10 ثانیـه در سـال 1988 رسـیده اسـت. هالیـن در توضیـح ایـن تغییـر می گوید که 
زمان کاسـته شـده در واقع، صرف خبرنگاران و مجریان شـده اسـت )لورنزو ـ داس، 
ترجمـه شـهبا، 1390: 262(. به این ترتیـب در ارائـه خبـری مشـابه، عناصر بیشـتری 
در خدمـت روایتگـری قـرار گرفته انـد. اخبـار نـرم نیـز از جملـه قالب هـای رایـج در 
برخـی از بخش هـای خبـری اسـت. خبـر نـرم می توانـد به جـدول پخش خبـر تنوع 
ببخشـد و بـر جذابیـت آن در نظـر مخاطبان بیفزاید. خبرهای سـخت در مقایسـه با 
خبرهـای نـرم1 کـه بـا سـرگرمی، ورزش و سـبک زندگـی سـروکار دارد از محبوبیت 

کمتـری در نظـر مخاطبان اخبـار برخوردارند )مایـر2 و ُکرملینـک3، 2015(. 
یکـی از قابلیت هایـی کـه بـا پیشـرفت فناوری هـای ارتباطـی بـه بخشـی رایـج 
در جـدول پخـش خبـر در سراسـر جهـان تبدیـل شـده، نمایـش تصاویـری زنـده از 
محـل یک رویداد اسـت. در داسـتان های خبـری، اغلب بخش هـای کوتاهی از پخش 
به صـورت کامـًا زنـده به عنـوان شـاهد مدعـا بـه کار مـی رود تـا بـه غنـا و تفصیـل 
بخش هـای ضبـط شـده یـاری رسـاند. تعامـل زنـده گزارشـگران و گوینـدگان خبـر 
نیـز اغلـب بـا گزارش هـای ضبط شـده ترکیب می شـود. قالـب رایج، پخـش گزارش 
ضبـط شـده و سـپس اتمـام آن با گـزارش زنده در محل اسـت که در ایـاالت متحده 
بـه »اخبـار دوناتـی« 4 شـهرت دارد. پخـش زنـده در اخبـار بـا سـه عامـل ضـروری 
تعریـف می شـود کـه ایـن عبارت انـد از: »تولیـد در لحظه ، حاضـر دانسـتن بیننده و 
ارائـه تمامیـت رویـداد«؛ پژوهـش آلن بل )2003( با اشـاره به سـفری به سرپرسـتی 
پیتـر هیـاری در سـال های 1998 و 1999 راهکارهـای بخـش خبـری سـاعت 6 
شـبکه یـک نیوزلنـد را ایجاد حس پخـش زنده در بیننـدگان، در نبـود تصاویر زنده، 
بررسـی کـرد. گروه خبر که از لحظه رسـیدن بـه قطب تصویری در اختیار نداشـتند، 
به جـای آن مـوادی را بـه کار بردند که بیشـترین جنبه پخش زنده را داشـت ـ یعنی 
گفتگـوی تلفنـی هیـاری و همسـرش - و آن را به صـورت لحظه مـورد نظر پرداخت 
کردنـد. اخبـار شـبکه یک بـا این کار توانسـت این حـس را در بیننـدگان ایجاد کند 
کـه در همـه لحظه هـای آن رویـداد شـرکت دارنـد )لورنـزو ـ داس، ترجمـه شـهبا، 

.)123-125 :1390
بـر اسـاس یافته های بخش پژوهشـی شـبکه خبری سـی بی اس، حضـور خبرنگار 
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ادراک  تأثیـر بسـزایی در  بـا مخاطبـان،  او  در صحنـه رویـداد و سـخن مسـتقیم 
مخاطبـان دارد و بـر واقع گرایـی خبـر می افزایـد )میرفخرایـی، 1385: 165(. البتـه 
اسـتفاده روزافـزون از گـزارش زنـده1 کـه پیونـد نزدیکـی بـا خبر فـوری2 یـا خبر در 
صحنـه3 دارد، بـا انتقاد پژوهشـگرانی همچون لویس و کوشـن )2009( روبه رو شـده 
اسـت. آنـان بـاور دارنـد که پوشـش اخبار فـوری به گونه ای کـه امـروزه رواج یافته به 
غنـای اطاعاتـی کمتـر ایـن خبرهـا در مقایسـه با اخبـار عـادی می انجامـد )نُرد4 و 

همـکاران، 2015: 7-8(.
یکـی از رایج تریـن قالب هایـی کـه در جـدول پخـش خبـر مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیرد، مصاحبه با کارشناسـان و مسـئوالن مرتبط با یک خبر اسـت. این گفتگوها 
به طور معمـول، در تکمیـل یـک خبـر انجـام می شـود و شـخص مصاحبه شـونده بـا 
پرداختـن بـه ابعـاد گوناگون آن خبر، پاسـخگویی به ابهامات و ارائـه آخرین اطاعات 
مرتبـط، بـه ترسـیم تصویـری از آن در ذهـن مخاطبـان یاری می رسـاند. »تفسـیر« 
ارائـه شـده از سـوی کارشناسـان یـا زنده پخش می شـود یـا به صورت زنـده؛ ضبط و 
در اخبار پخش می شـود )یورک، ترجمه حسـن زاده، 1379: 208(. خبرهای رادیو با 
پخـش صـدای مصاحبه شـونده و خبرهـای تلویزیون با پخش صدا و تصویـر او، هم به 
ایجـاد گوناگونـی بـرای جلب توجه بیشـتر مخاطبـان می پردازند و هم بـه واقع گرایی 
و عینی سـازی برنامـه خبـری کمـک می کننـد )میرفخرایـی، 1385: 192(. به میان 
آمـدن صداهـای دیگـری از جانب خبرنگاران، سیاسـتمداران، کارشناسـان، شـاهدان 
و تماشـاگران نیـز بـر ارزش خبـری یـک رویـداد می افزایـد و بـه این ترتیـب اهمیت 
آن را بیشـتر می کنـد )مونتگومـری5، 2007: 88-87(. بـرای مثـال ، در جریان پخش 
خبـر یـک طوفـان و مصاحبـه بـا شـاهدان عینـی که بـر بزرگـی و شـدت آن تأکید 
می کننـد و از آسـیب ها و غافلگیری هایشـان در پـی سـانحه می گوینـد، ارزش هـای 
خبـری بزرگـی6، تأثیـر7و پیش بینی ناشـدگی8 به ترتیـب، مـورد اشـاره قـرار می گیرد 
)مونتگومـری، 2007: 159( و گیرایـی آن خبـر در نظـر مخاطـب افزایـش می یابـد. 
والـری گلـر9 )2011: 297( بـه پژوهش هایـی اشـاره می کنـد کـه دریافته اند بیشـتر 
مخاطبـان رادیوهـای خبـری ـ گفتگویـی10، خبـر را بـه همان انـدازه مهـم می دانند 

کـه موضوع هـای گفتگویـی ایـن شـبکه های رادیویـی را بـا اهمیت تلقـی می کنند.
تـاش بـرای جـذب هـر چـه بیشـتر مخاطبـان، برخـی از بخش هـای خبـری 
و  برنامه هـا در واقـع خبـر  ایـن  اسـت.  داده  احساسـات انگیزی11 سـوق  به سـوی  را 
تاک شـو را بـا یکدیگـر در آمیخته انـد. کلیمانـز و همکارانـش )2017: 1( در پژوهش 
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خـود دریافته انـد کـه ایـن خبرهـا می تواننـد در جـذب مخاطبـان جـوان بـه خبرها 
مؤثـر باشـند. چنیـن برنامه هایـی بـرای مثـال، در زمینـه خبرهای سیاسـی، گزارش 
جنجال هـای سـطحی را جایگزیـن ارائـه تحلیل هـای ژرف مـی کننـد و بـا همیـن 
رویکـرد، با مسـائل اساسـی، چندبُعـدی و پیچیده روبه رو می شـوند )فالـوز1، 1996(. 
در حـوزه خبرهـای پزشـکی، چرخه هـای پیاپـی تهییـج و ناامیدسـازی کـه در ایـن 
گونـه ارائه هـای خبـری رخ می دهد از حساسـیت عموم بـه اطاعـات می کاهد و این 
موضـوع بـا توجـه به اهمیت شـهروند آگاه در مردم سـاالری ها نوعی تهدید محسـوب 
می شـود )تابِـس2، 1995: 169-164(. از سـوی دیگـر، تکنیک هـای عرضـه خبـر 
تابلوئیـد در برخـی از شـبکه های محلـی در سـطح جهـان رواج یافته اسـت و همین 
امـر انتقادهایـی را برانگیختـه اسـت. پژوهشـگران چنیـن اخباری را احسـاس انگیز یا 
خبـرـ  سـرگرمی3 قلمـداد می کننـد و اهمیـت سبک و سـیاق تولیـد4 را در آنها مقدم 
بـر ارزشـمندی اطاعات می دانند )گریـب و همـکاران، 2000: 581(. در این خبرها، 
گزارشـگران بـه صـورت شـخصی بـه خبرهـا وارد می شـوند و فاصلـه خـود را بـا آنها 
حفـظ نمی کننـد. ایـن در حالی اسـت کـه در اخبار اسـتاندارد، لحنی جدی، رسـمی 

و غیرشـخصی برقـرار اسـت )گریـب و همـکاران، 2000: 586(.
در جـدول پخـش این گونـه بخش هـای خبـری نیز بـا بهره گیـری از موسـیقی و 
جلوه هـای گرافیکـی، تغییراتـی به منظـور تقویت بُعد سـرگرمی آنها اعمال می شـود. 
بـرای مثـال برجسـته ترین تفاوت هـا در مقایسـه برنامـه خبـری »هاردکپـی«5 کـه 
در زمـره برنامه هـای تابلوئیـد قـرار می گیـرد و برنامـه »شـصت دقیقه«6 کـه از انواع 
برنامه هـای خبـری اسـتاندارد اسـت را  می تـوان در موسـیقی، جلوه هـای صوتـی، 
تصاویـر آهسـته، به کارگیـری فلـش فریم هـا بـرای جابه جایـی میـان شـات ها و تُـن 

صـدای برجسـته گزارشـگر دانسـت  )گریـب و همـکاران، 2000: 582(.

روش شناسی پژوهش
در ایـن پژوهـش به منظور تشـخیص بایدها و نبایدهای جدول پخشنویسـی خبر 
رادیـو و تلویزیـون کشـور، مصاحبه هایـی بـا سـردبیران خبـر صداوسـیما در دسـتور 
کار قـرار گرفـت. بـا نمونه گیـری هدفمنـد، شـش نفـر از سـردبیران بخش هـای مهم 
خبـر کـه از سـابقه و تجربـه زیـادی برخـودار بودنـد، بـرای مصاحبـه نیمه سـاختار 
یافتـه انتخـاب شـدند و بـر اسـاس قاعـده اشـباع نظری، کفایـت مصاحبه هـا حاصـل 
شـد. مصاحبه هـای صـورت گرفتـه از طریـق روش تحلیـل مضمـون7 تجزیه وتحلیل 
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شـده اند؛ تحلیـل مضمون، روشـی برای شـناخت، تحلیـل و گزارش الگوهـای موجود 
در داده هـای کیفـی اسـت. در این روش تحلیلـی، پژوهشـگر از راه طبقه بندی داده ها 
و الگویابـی درون داده ای و بـرون داده ای بـه یـک سنخ شناسـی تحلیلی دسـت می یابد 
)محمدپـور، 1390: 66(. کدگـذاری و ارتبـاط دادن مفاهیـم، کلید اصلـی این فرایند 
محسـوب می شـود )ببـی، ترجمـه فاضـل، 1393(. از آنجا که مضمون هـا ویژگی های 
تکـراری و متمایـزی در متـن هسـتند کـه درک و تجربـه خاصـی را در خصـوص 
 ،)150  :2010 هوروکـس2،  و  )کینـگ1  می دهنـد  نشـان  پژوهـش  یـک  سـؤاالت 
مضامیـن مشـخص شـده در ایـن پژوهـش نیـز معطوف بـه عوامـل مؤثر بـر چینش 
جـدول پخـش خبر صداوسـیما هسـتند. بـرای تحلیل ایـن مضامین از روش شـبکه 
مضامین3 اسـتفاده شـده اسـت. شـبکه مضامین، بر اسـاس روندی مشخص، مضامین 
پایـه )کدهـا(، مضامین سـازمان دهنده )مضامین به دسـت آمـده از ترکیب و تلخیص 
مضامیـن پایـه( و مضامیـن فراگیـر )مضامین عالـی دربرگیرنده اصـول حاکم بر متن 
بـه مثابـه کل( را نظام منـد می کنـد )عابـدی جعفـری و همـکاران، 1390: 170(. در 
ایـن پژوهـش نیز، مضامین پایه از میان سـخنان مصاحبه شـوندگان اسـتخراج شـده 
و دسـته بندی آنهـا بـه شـکل گیری مضامیـن سـازمان دهنده انجامیـده اسـت؛ بـرای 
اطمینـان از اعتمادپذیـری یافته هـا، از روش مثلث سـازی4 اسـتفاده شـده و مضامین 
به دسـت آمده و گفته های مصاحبه شـوندگان با مسـتندات، خود مصاحبه شـوندگان 
و همـکار پژوهـش بررسـی و تطبیـق داده شـده اسـت. به این  ترتیـب، بـا بهره گیـری 
از منابـع گوناگـون و دیدگاه هـای صاحبنظـران، از دقـت و اعتبـار یافته هـا اطمینـان 

حاصـل شـده و روایـی یافته های پژوهش نشـان داده شـده اسـت.

یافته های پژوهش
براسـاس تحلیـل داده هـای حاصـل از مصاحبه با سـردبیران خبر صداوسـیما که 
بـه اسـتخراج مجموعـه ای از مضامیـن پایـه و تشـکیل شـبکه  مضامیـن منتـج شـد، 
عوامـل مؤثـر بـر جـدول پخش خبـر تلویزیـون در 6 مضمـون فراگیـر و 20 مضمون 
سـازمان دهنده در جدول هـای مجـزا تفکیـک می شـود کـه در پایـان به صـورت یک 
مـدل ارائـه خواهـد شـد )شـکل 1(. همان گونه که در شـکل 1 قابل مشـاهده اسـت، 
 دیـدگاه سـردبیران کـه به عنـوان مضامیـن پایـه در نظر گرفته می شـود، به تشـکیل 
مضامین سـازمان دهنده، شـامل »چینش جـدول پخش بر اسـاس ارزش های خبری، 
حفـظ انسـجام و یکپارچگـی جدول پخـش، ابهام زدایـی از خبرهـا، اولویت بندی خبر 
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باتوجـه بـه اهمیـت آن، دانـش و تجربـه سـردبیر در مدیریـت اخبار، نگرش سـردبیر 
و اطـاع از سیاسـت ها، تعامـل سـاختاری تولیـد و پخـش، سیاسـتگذاری سـازمان، 
اعمـال نفـوذ افـراد و نهادهـای برون سـازمانی، منافـع ملـی، اولویـت افـکار عمومـی، 
اثرگیـری از فضـای مجـازی، مأموریـت بخـش  خبـری، زمـان پخـش بخـش خبری، 
ماهیـت رسـانه خبـری، توزیـع مناسـب محتوا در طـول بخـش خبری، برخـورداری 
جـدول پخـش از تنوع قالـب ارائه، تنظیم درسـت ضرباهنگ بخش خبـری و انعطاف 
پذیـری در چینـش جـدول پخش« منجر شـده اسـت. در ایـن بخش، با وجود اشـاره 
مختصـر بـه گفته های مصاحبه شـوندگان در جـدول مضامین پایه، برخـی از جمات 

آنـان نقل می شـود:
خبـری،  ارزش هـای  بـر  مبتنـی  ذهنـی  خط کـش  یـک  بـا  سـردبیری  »هـر 
جـدول پخـش را می چینـد. امـا عوامـل دیگـری نیـز هسـتند کـه بـر تصمیـم او 
تأثیـر می گذارنـد. ایـن عوامـل از سیاسـتگذاری ها تـا نهادهـای برون سـازمانی را در 

.)2 شـماره  )مصاحبه شـونده  برمی گیـرد« 
»بخش های خبری از شـخصیت زدگی در امان نیسـتند و ارزش خبری »شـهرت« 
گاه در جـدول پخـش آنهـا غلبـه دارد. به طوری کـه در برخـی مـوارد، تنهـا اخبـاری 
بـا ابعاد بسـیار برجسـته شـانس ایـن را می یابنـد که از ایـن خبرها پیشـی بگیرند.«، 
»فرهنـگ غلـط شـهرت محوری از جملـه مسـائلی اسـت که بـه جدول پخش آسـیب 

می زند« )مصاحبه شـونده شـماره 6(.
دارنـد«،  پخـش  جـدول  از  محلـی  و  کشـوری  مسـئوالن  کـه  انتظاراتـی   ...«
»سـهم خواهی افـراد و سـازمان ها« یـا »محظـورات خـارج از سـازمانی« از عواملـی 
هسـتند کـه تأثیـر منفی بر جـدول پخش خبـر دارند« )مصاحبه شـونده شـماره 3(.

هرچـه تعامـل دو بخـش »تولیـد« و »پخـش« بـا یکدیگـر بیشـتر باشـد، بهتـر 
می تـوان مخاطـب را بـا جـدول پخـش به مثابه یک کل به هم پیوسـته همراه سـاخت. 
همچنیـن »زمانـی کـه جـدول پخـش چیـده می شـود و در اختیـار تهیه کننـده 
قـرار می گیـرد، ممکـن اسـت بـا اشـتباهات تهیه کننـده یـا گوینـده به خروجـی کار 

آسـیب زده شـود« )مصاحبه شـونده شـماره 1(.
»آزادتریـن بخـش خبـری بـه ایـن معنـا که دسـت سـردبیر در چیدمـان جدول 
پخـش بـاز باشـد، خبر 20:30 اسـت. ... پس از خبـر 20:30 هم به نظرم دسـت خبر 
22 از سـایر بخش هـای خبـری بازتـر اسـت. ایـن دو بخـش خبـری غیررسـمی تر از 

بخش هـای خبـری دیگر هسـتند« )مصاحبه شـونده شـماره 4(.
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در چینـش خبرهـا، سـعی در برقـراری تـوازن در ارائـه اخبـار منفـی و تلـخ، 
گریز ناپذیـر اسـت؛ در همیـن زمینـه، تناوبـی در قـرار گرفتـن ایـن دسـت خبرها در 
جـدول پخـش جریـان دارد. »امـا ایـن بدان معنا نیسـت که بـرای مثـال در میان دو 
خبـر تلـخ دربـاره بیمـاران مبتـا بـه کرونـا، خبـری از برداشـت گندم پخش شـود. 
امـا می تـوان در میـان ایـن دو خبـر، خبـری مایم تـر از همـان جنـس قـرار داد« 

.)5 )مصاحبه شـونده شـماره 
یکـی از ویژگی هـای جـدول پخـش مطلوب این اسـت که نسـبت بـه موضوعات 
مـورد توجـه مـردم، مکث بیشـتری کنـد و نیـاز مخاطب را بـرای اطاعـات افزوده تر 

فراهم آورد« )مصاحبه شـونده شـماره 3(.

جدول 1. مؤلفه های حرفه ای جدول پخش نویسی
Table 1. Professional components of scheduling

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

ش 
پخ

ل 
دو

 ج
ن 

شت
 نو

ای
رفه 

 ح
ای

ه ه
ؤلف

چینش جدول م
پخش بر اساس 
ارزش های خبری

چینش اخبار باید بر مبنای ارزش های خبری باشد؛ هر 
سردبیری با یک خط کش ذهنی مبتنی بر ارزش های خبری، 

جدول پخش را می چیند.
تأکید بر ارزش خبری »دربرگیری« در بخش های خبری 

مشروح 
تأکید بر ارزش خبری »تازگی« در بخش های خبری 

نیمه مشروح 
آسیب »شخصیت محوری« و زیاده روی در ارزش خبری شهرت 

به جدول پخش بخش های خبری
در مدل سنتی جدول پخش تأکید زیادی بر ارزش خبری 

شهرت وجود داشت که به آن آسیب می رساند.

حفظ انسجام و 
یکپارچگی جدول 

پخش

جدول پخش باید یک پی رنگ کلی داشته باشد.
سردبیرها باید در میان خبرها ارتباطی موضوعی، مفهومی و 

جغرافیایی برقرار سازند.
شبکه پی بی اس امریکا جریانی را در تاروپود کل بخش 

خبری اش برقرار می سازد. یک »خبر روز« وجود دارد که دیگر 
آیتم ها در واقع از زوایای مختلف به آن می پردازند. ولی ما 

چنین چیزی را نداریم.

ابهام زدایی از خبرها

گفتگو با افراد مطلع از جمله کارشناسان و مسئوالن در هنگام 
بحران یا شکل گیری مطالبه عمومی

محتوای خبری باید پاسخ های الزم را به مخاطب بدهد و 
ابهامی باقی نگذارد.
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مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

اولویت بندی خبر 
باتوجه به اهمیت آن

اهمیت داشتن یک موضوع را نه صرفاً با »تقدم زمانی« بلکه با 
»حجم پرداخت« نیز نشان می دهند.

در مواردی که خبر مهمی به فاصله زمانی کوتاهی دریافت 
می شود زمان کافی برای پرداخت آن وجود ندارد در این 
شرایط، گفتگو در قالب دعوت از مهمان یا ارتباط با یک 

کارشناس، می تواند راهگشا باشد.
خبری که پرداخت خوبی ندارد، باید وزن کمی در جدول 

پخش داشته باشد.

روشن شدن زوایای 
گوناگون یک خبر

پرداخت خبر می تواند به روشن شدن زوایای دیگر ماجرا 
بینجامد.

حضور صداهای متفاوت بر ارزش خبری می افزاید.
پرداخت بیشتر و متنوع تر خبر می تواند به افزایش »جامعیت 

خبر« بینجامد. 

ادامه جدول 1.
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جدول 2. شایستگی های فردی 
Table 2. Individual competencies

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

ی  
رد

ی ف
ی ها

تگ
یس

شا

دانش و تجربه 
سردبیر در 

مدیریت اخبار

شایستگی های حرفه ای تحریریه از موضوعات تأثیرگذار بر جدول 
پخش خبر است.

در مواردی، به آموزش و حتی ترمیم نیروی انسانی برای بهبود جدول 
پخش نیاز است.

تنظیم جدول پخش در نتیجه کاری تیمی انجام می شود که سردبیر 
آن را هدایت می کند.

یک سردبیر همان طور که باید ورود بموقع به موضوعات داشته باشد، 
به درنگ بموقع هم نیاز دارد تا ابهام ایجاد شده در ذهن مخاطب را 

برطرف کند.
نیروی خاق می تواند متناسب با نیازها و مقتضیات، بهترین تصمیم را 

بگیرد، سوژه یابی و سوژه پروری از ویژگی های سردبیر خاق است.
مدیریت زمان بسیار اهمیت دارد عاوه بر اینکه شایستگی های 

حرفه ای تحریریه از موضوعات تأثیرگذار بر جدول پخش خبر است.
شخصی که در خط مقدم است و جدول پخش را می چیند، خود 

سردبیر است.
کسی که جدول پخش را می چیند سردبیر است، او باید توانایی 

نظارت دقیق و جلوگیری از خطا را داشته باشد.
سردبیرانی که تجربه بیشتری دارند از مهارت بیشتری برخوردارند.
آموزش سردبیران نقش مهمی در بهبود تنظیم جدول پخش دارد.

نگرش سردبیر 
و اطاع از 
سیاست ها

سردبیر استنباطش از سیاست های کلی را اجرا می کند.
کسی که جدول پخش را می چیند سردبیر است؛ البته او این کار را 

همسو با سیاست های سازمان انجام می دهد.
سیاست های سازمانی، ذی نفعان خارج از سازمان و سردبیر همگی در 
جدول پخش نقش دارند، سردبیر باید بازیگران داخل و خارج سازمان 

را بشناسد و مهارت مدیریت داشته باشد.
آزادترین بخش خبری به این معنا که دست سردبیر در چیدمان 

جدول پخش باز باشد، خبر 20:30 است.
سردبیر باید در انتخاب ساختارها و فرم های خبری بر اساس نیاز 

جدول پخش باید نگرش داشته باشد.
سردبیر استنباط خود از سیاست های کلی را اجرا می کند. این گونه 

نیست که مدیران کل و...جدول پخش را بچینند.
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جدول 3. عوامل درون سازمانی و برون سازمانی
Table 3. Intra-organizational and extra-organizational factors

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

نی
زما

سا
ون 

 بر
ی و

مان
ساز

ون 
 در

مل
عوا

تعامل 
ساختاری تولید 

و پخش 

هر چه تعامل دو بخش »تولید« و »پخش« با یکدیگر بهتر باشد، جدول 
پخش مطلوب تر خواهد بود

بهتر است پخش و تولید دو ساختار مجزا نداشته باشند.

گاهی پخش و تولید الزامات هم را متوجه نمی شوند.
تعامل نزدیک سردبیران با سردبیران بخش های مختلف ازجمله تولید 

مهم است.
هماهنگی و تعامل با دبیران تحریریه و فهم مشترک آنها به تنظیم بهتر 

جدول پخش کمک می کند.

سیاستگذاری 
سازمان

سیاستگذاری در جدول پخش، پیامی است که سردبیر آن را به مخاطبان 
منتقل می کند.

عوامل دیگری عاوه بر ارزش های خبری بر تصمیم سردبیر تأثیر 
می گذارند. این عوامل از سیاستگذاری ها تا نهادهای برون سازمانی را در 

برمی گیرد.
الزامات درون سازمانی، برون سازمانی، فشارهای جانبی و... هستند که بر 

تصمیم سردبیر تأثیر می گذارند.
سیاست های سازمانی، ذی نفعان خارج از سازمان و سردبیر همگی در 

جدول پخش نقش دارند.
نشست های صبحگاهی سردبیران بخش های خبری بر موضوعات روز و 

سیاستگذاری ها متمرکز هستند.
سردبیر بر اساس همان سیاست های سازمان، جدول پخش را اجرا 

می کند.
سردبیر استنباطش از سیاست های کلی را پیاده می سازد.

اعمال نفوذ 
افراد و نهادهای 

برون سازمانی

انتظاراتی که مسئوالن کشوری و محلی از جدول پخش دارند تأثیر منفی 
بر جدول پخش دارد.

محظورات خارج از سازمانی تأثیر منفی بر جدول پخش دارد.
وابستگی مالی صداوسیما ازجمله عواملی است که محدودیت هایی را در 

بخش های مختلف و ازجمله جدول پخش خبر تحمیل می کند.
قوای سه گانه و نهادهای مختلف دولتی با اعمال فشار بر جدول پخش 

اثر می گذارند.
اگر برخی اخبار مربوط به مسئوالن دولتی پخش نشود اعتراض می کنند.
سیاست های سازمانی، ذی نفعان خارج از سازمان و سردبیر همگی در 

جدول پخش نقش دارند.
سهم خواهی افراد و سازمان ها تأثیر منفی بر جدول پخش دارد.
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مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

نی
زما

سا
ون 

 بر
ی و

مان
ساز

ون 
 در

مل
عوا

منافع ملی

خبر خارجی وقتی اولویت می یابد که به صورت سلبی یا ایجابی به کشور 
مربوط باشد.

در خبرهای خارجی، فراتر از ارزش های خبری، منافع ملی اهمیت دارد.
ایاالت متحده نقشی پررنگ در خبرهای خارجی دارد.

حضور پربسامد ایاالت متحده در خبرهای خارجی چه بسا نزد مخاطبان 
بخش های خبری نامطلوب تلقی شود.

از بُعد ایجابی، آن دسته از خبرهای خارجی مطرح هستند که منافع 
سیاسی، اقتصادی و... آنها برای مردم ملموس است اما از بعد سلبی 

کشورهایی مطرح اند که منافع ملی را تهدید می کنند.

جدول 4. مخاطب سنجی 
Table 4. Audience measurement

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

ی 
نج

 س
ب

اط
اولویت مخ

افکارعمومی

افکار عمومی و مباحثات فضای مجازی نیز از طریق طرح در 
نشست های صبحگاهی سردبیران به جدول پخش راه می یابد.

تلفن و شناسه مجازی مشخصی برای دریافت دیدگاه های مردم در نظر 
گرفته شده است.

پژوهش های مرکز نظرسنجی صداوسیما بازخوردهایی را از سوی 
مخاطبان دریافت می کند.

استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای تعامل با مخاطب الزم است.
در یک جدول پخش استاندارد هم مردم باید دیده شوند و هم 

مسئوالن
مخاطبان دیگر از خبرها بی اطاع نیستند بلکه برای آگاهی از مواضع 

یک رسانه و تفسیرهای آن اخبار را دنبال می کنند.
جدول پخش های ثابت به جدول پخش های سیال تبدیل شده اند.

ادامه جدول 3.
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مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

جی
سن

ب 
اط

اثرگیری از مخ
فضای مجازی 

 

کوشش جدول پخش این است که مخاطب را تا پایان بخش خبری 
همراه نگه دارد.

موفقیت یک جدول پخش در جذب مخاطب است.
قرار دادن اولویت های مخاطبان در جدول پخش به اقبال بیشتر آنها 

می انجامد.
یکی از ویژگی های جدول پخش مطلوب این است که در موضوعات 

مورد توجه مردم، مکث بیشتری کند.
اصلی ترین اقدام در هنگام وقوع بحران، ارائه اطاعات موثق و 

سیراب سازی مخاطب در این زمینه است.
در یک جدول پخش استاندارد »هم مردم باید دیده شوند و هم 

مسئوالن«؛ زمانی که مردم دغدغه ها و اولویت های خود را در میان 
ارزش های خبری بخش های مختلف خبری نمی بینند، به پدیده 

»شکاف خبری« دامن زده می شود.
در تجربه افت مخاطبان خبر شبکه ITN بریتانیا، نظرسنجی از 

مخاطبان برای آگاهی از موضوعات واجد اهمیت در نظر آنها به حل 
مشکل انجامید.

جدول 5. ویژگی های بخش خبری
Table 5. Characteristics of the news program

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

ری
خب

ش 
 بخ

ای
ی ه

ژگ
وی

مأموریت بخش  
خبری 

هر بخش خبری جدول پخش خود را بر اساس مأموریتی که برای آن 
تعیین شده است می چیند.

زمان پخش بخش های خبری، شبکه ای که از آن پخش می شوند، 
مخاطبان بالقوه آنها و... همگی بر جدول پخش تأثیر می گذارند.

بخش های خبری رسمی )14 و 21( موظف به بازتاب مواضع حاکمیت 
هستند.

خبر 20:30 از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.
ساعت اوج تماشای رادیو، صبح و ساعت تماشای تلویزیون، شب است.

ادامه جدول 4.
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مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

ری
خب

ش 
 بخ

ای
ی ه

ژگ
وی

زمان پخش
بخش خبری

جدول پخش خبر صبحگاهی در زمینه خبر خارجی غنای بیشتری 
دارد.

خبر صبحگاهی کمتر به اخبار تلخ می پردازد.
در مواردی که خبر مهمی به فاصله زمانی کوتاهی دریافت می شود، 
زمان کافی برای پرداخت آن وجود ندارد. ازاین رو، گفتگو در قالب 
دعوت از مهمان یا ارتباط با یک کارشناس، می تواند راهگشا باشد.

در بخش خبری یک ساعته همچون خبر ساعت 21، کشش برقراری 
ضرباهنگ تند در تمام جدول پخش وجود ندارد.

بخش خبری 22 را بیشتر می پسندم ولی این بخش خبری کوتاه است 
و ایجاد جذابیت در بخش های خبری طوالنی در قیاس با بخش های 

خبری کوتاه بسیار دشوارتر است.

ماهیت رسانه 
خبری

جنس خبرهای شبکه های مختلف رادیویی متفاوت است.
بخش های خبری شبکه خبر به دلیل ماهیت خبری این شبکه و پخش 
24 ساعته آن، جدول پخش متفاوتی در مقایسه با سایر شبکه ها دارند.
در رادیو، بیشترین میزان تمرکز اخبار خارجی در بخش های خبری 

رادیو سراسری است؛ این شبکه رادیویی در مقایسه با دیگر شبکه های 
رادیو جامعیت بیشتری دارد.

جنس خبرهایی که رادیو جوان پخش می کند با جنس خبرهایی که 
از رادیو فرهنگ پخش می شود، باتوجه به نیاز مخاطبان متفاوت است.
در رادیو استان، چون موضوعات بیشتر مربوط به استان تهران است، 
جنس خبرها با رادیو ایران که خبرهای کشوری را پخش می کند، 

متفاوت است.
تعداد بخش های خبری در شبکه خبر، بیشتر و تنوع بخشیدن به 

قالب های خبری آن دشوارتر است.
ساعت اوج گوش دادن به خبر رادیو، روزها و ساعات اوج تماشای خبر 

تلویزیونی شب هاست. بر همین اساس اولویت رادیو، اخبار روز آن 
خواهد بود.

نبود تصویر در خبر رادیویی، تفاوت هایی در جدول پخش آن ایجاد 
می کند.

ادامه جدول 5.
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جدول 6. مدیریت پیام
Table 6. Message management

مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

یام
ت پ

یری
مد

توزیع مناسب 
محتوا در طول 

بخش خبری

ارائه ارزش های خبری به تناوب، به همراه ساختن مخاطب کمک 
می کند.

توزیع خبرهای مهم در جدول پخش باید به درستی انجام گیرد.
ارائه ارزش های خبری باید به »تناوب« صورت گیرد.

اخبار تلخ در جدول پخش باید با توازن و تناوب ارائه شود.
برای همراه سازی مخاطب، »موجی سینوسی« از آغاز بخش خبر 

برقرار است. 

برخورداری 
جدول پخش از 
تنوع قالب ارائه

با تنوع بخشی، جدول پخش از حالت »تخت« خارج می شود و هویت 
و تنوع می یابد، برای مخاطب هم جذابیت خواهد داشت.

اهمیت تنوع قالب تا آنجاست که چه بسا صرفاً به همین دلیل، گفتگو 
انجام شود.

تنوع در جدول پخش چه از حیث قالب های خبری و چه از نظر 
محتوایی از مال آوری آن برای مخاطبان جلوگیری می کند و موجب 

همراه ساختن آنان تا پایان بخش می شود.
جدول پخش خبر، نیازمند قالب های متنوع خبری ازجمله 

سخت خبر، نرم خبر، گزارش، ارتباط زنده، حضور مهمان در استودیو، 
خبر مکتوب و... است.

برای مخاطب هم اهمیت دارد که شما خبر را با چه فرآورده ای به 
او می رسانید؛ گاهی از نظر شکلی الزم است که نوع فرآورده متنوع 

باشد.
آیتم های متنوع و سرگرم کننده را به گونه ای در طول جدول پخش 

قرار می دهند تا مخاطب را همراه با بخش خبری نگه دارند.
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مضمون 
فراگیر

مضمون 
مضمون پایهسازمان دهنده

یام
ت پ

یری
مد

برخورداری 
جدول پخش از 
تنوع قالب ارائه

اگر خبر پرداخت خوبی نداشته باشد، وزن کمی در جدول پخش به 
آن تعلق می گیرد.

هرچه ظرفیت یک خبر بیشتر باشد، زمان بیشتری را به خود 
اختصاص می دهد.

ارائه گزیده و پردازش شده خبر جذابیت بیشتری برای مخاطب دارد. 
بخش های کوتاه باید گزیده و ضرباهنگ تندی داشته باشد.

آنچه پردازش بیشتری نیاز دارد در ابتدا و موارد سرگرم کننده، در 
پایان می آید.

در بخش های خبری طوالنی، در ابتدا ضرباهنگ تندی وجود دارد و 
سپس گفتگوهای عمیق، گزارش های پژوهشی و... در جدول پخش 

قرار داده می شود.
خبرهایی که بازه زمانی طوالنی مدتی را به خود اختصاص می دهند 
حتی اگر از سوژه جذابی هم برخوردار باشند، به ریتم یا ضرباهنگ 

بخش خبری آسیب وارد می کنند.

انعطاف پذیری 
در چینش 

جدول پخش 

در برخی رسانه ها، خبر نخست در جدول پخش برای مخاطب کامًا 
غافلگیرانه است ولی ما شخصیت محور و شهرت محور هستیم.

جایگاه یک خبر در جدول پخش باتوجه به سایر اخبار مطرح در آن 
روز تعیین می شود.

»سوژه زدگی« یا حضور بلندمدت یک موضوع در جدول پخش خبر 
به آن آسیب می زند.

ادامه جدول 6.
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شکل 1. عوامل مؤثر بر جدول پخش خبر صداوسیما
Figure 1. Factors affecting news scheduling in IRIB

بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش، برخی از سـردبیران با سـابقه خبر صداوسـیما به تشـریح عوامل 
اثرگـذار بـر چینـش جـدول پخش در خبـر این رسـانه پرداختنـد. هرچنـد تأکید بر 
ارزش هـای خبـری به عنوان مؤلفه هـای حرفه ای کنداکتورنویسـی از نگاه سـردبیران، 
نخسـتین یـا مهم تریـن عامـل گزینـش اخبـار و ترتیـب چینـش جـدول پخـش بـه 
شـمار مـی رود، عوامل اثرگـذار دیگر نیز که تصمیـم تحریریه و سـردبیران در تنظیم 
جـدول پخـش بـر مبنـای آنها صـورت می گیـرد، شناسـایی شـدند. شایسـتگی های 
فـردی سـردبیر و دانـش، تجربـه و نگـرش او یکـی از ایـن عوامـل اسـت کـه نبـود 
آن بـه چینـش سـلیقه ای جـدول پخـش منجـر می شـود. چینـش جـدول پخش در 
بخش هـای خبـری، بـر اسـاس سیاسـتگذاری های سـازمان صداوسـیما و باتوجه بـه 
مأموریـت و ماهیـت بخـش خبـری صـورت می گیـرد؛ بنابرایـن تفـاوت در برخـی 
پرداخت هـا و شـیوه چینـش جـدول پخـش در بخش هـای خبـری 20:30 شـبکه 
دو و 14 یـا 21 شـبکه یـک بـر همیـن مبناسـت. عامـل دیگـری که بر ایـن چینش 
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به ویـژه در اخبـار سـیما اثرگـذار بـوده، تفکیـک بخـش تولیـد و پخـش بـا مدیریـت 
مجـزا در ایـن بخـش از خبـر سـازمان صداوسیماسـت کـه موجـب اعمال نظر بخش 
تولیـد در دروازه بانـی، برجسته سـازی و تصمیم گیـری هرچنـد هماهنگ اما مسـتقل 
آن دربـاره جـدول پخـش بخش هـای خبـری می شـود. تفکیـک سـاختاری بـه ایـن 
شـکل، در شـبکه های مسـتقل خبـری ماننـد شـبکه خبـر و شـبکه های پرس تی وی 
و العالـم وجـود نـدارد و همیـن مدیریـت واحـد و تعامـل بیشـتر تولیـد و پخـش، 
چینـش جـدول پخـش را در ایـن شـبکه ها حرفه ای تـر می کنـد. اثرگـذاری اولویت 
مخاطبـان یـا برجسـته شـدن برخی اخبـار در فضای مجـازی، از دیگر عواملی اسـت 
کـه به عنـوان یکی از سـه ضلع برجسته سـازی مک کامبر و شـاو )1977(، سـردبیران 
بخـش خبـری را ناچـار از واکنـش و پرداختن به برخـی اخبار می کنـد. به این ترتیب، 
درواقـع اولویـت مخاطبـان یـا فضـای مجـازی بـه اولویت بخش هـای خبـری تبدیل 
می شـود و به همین منظـور، رصـد مخاطبـان و فضـای مجـازی به طـور مسـتمر در 
بخش هـای خبـری صداوسـیما صـورت می گیـرد. در مجمـوع، جـدول پخـش خبـر 
پخش نویسـی  جـدول  سـنتی  رویکردهـای  برخـی  از  اسـت  توانسـته  صداوسـیما 
همچـون تأکیـد فـراوان بر ارزش خبری شـهرت، تا حـدی رهایی یابد. بـا وجود این، 
اعمال نفـوذ شـخصیت ها و نهادهـای حاکمیـت، اثـر مسـتقیم بـر »شـهرت محوری« 
جـدول پخـش و دوری از »رویدادمحـوری« آن دارد، امـری کـه از عهـده سـردبیران 
بخش هـای خبـری خـارج اسـت و بـه همین دلیـل در چینـش جدول پخـش، اغلب 
بـه ترتیـب اظهارنظـر و سـخنرانی سـران قوا در بخش هـای خبری گنجانده می شـود 
و ایـن شـیوه برجسته سـازی، مؤلفه هـای حرفـه ای سـردبیری خبـر را تحـت تأثیـر 
قـرار می دهـد. در چنیـن شـرایطی، با گذشـت دقایقـی از خبر، خسـتگی بر مخاطب 
چیـره می شـود و همـراه کـردن او را تـا پایـان بخـش خبری بسـیار دشـوار می کند. 
چیدمـان جـدول پخـش نباید بـه یک نظم شـناخته شـده در نظر مخاطبـان تبدیل 
شـود و بلکـه بایـد همـواره بـا گونـه ای پیش بینی نا پذیـری همـراه باشـد زیـرا امـروز 
»جـدول پخش های سـیال« جایگزیـن »جدول پخش هـای ثابت« شـده اند. در ادامه 
همیـن رویکـرد، سـخن از یـک پی رنـگ کلـی در سرتاسـر جـدول پخـش بـه میـان 
می آیـد کـه همچـون زمینـه ای بـرای تمامی خبرهـا عمـل می کنـد و در تاروپود آن 
بخـش احسـاس می شـود. امـا ایـن زمینه مشـترک، با گسـتردگی محتوایـی و قالبی 
همـراه اسـت. تنـوع در جـدول پخـش چـه از حیـث قالب های خبـری و چـه از نظر 
محتوایـی، از مـال  مخاطبـان می کاهـد و بـه همـراه سـاختن آنـان تـا پایـان بخش 
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خبـری کمـک می کنـد. »مدیریـت پیام« بـا تأکید بر توزیع مناسـب محتـوا در طول 
بخشـی خبـری، تنـوع قالـب ارائـه محتوا، تنظیـم صحیـح ضرباهنگ بخشـی خبری 
به منظـور جلوگیـری از یکنواخـت و مـال آور بـودن آن در کنـار انعطاف پذیـری در 
جـدول پخـش از دیگـر عواملـی هسـتند کـه در چینـش مناسـب جـدول پخش در 

بخش هـای گوناگـون خبـر صداوسـیما اهمیـت دارند. 

پیشنهادهای کاربردی
- پرهیـز از تمرکـز بـر ارزش خبـری »چه کسـی« یـا عنصـر »شـهرت و تأکید بر 
اسـتقال سـردبیری در بخش هـای خبـری بـر مبنـای سیاسـتگذاری های سـازمان؛ 
بـرای ایـن منظور الزم اسـت قوای سـه گانه و نهادهای مختلف و مشـاوران رسـانه ای 
آنـان نیـز توجیه شـوند تا برای پوشـش سـخنرانی ها و رویدادهایی کـه ارزش خبری 

دیگـری جـز شـهرت ندارند در چینـش جدول پخـش اعمال نفـوذ نکنند.
- لـزوم تعامـل نهادهـای ذی صـاح بـا اخبـار صداوسـیما و دادن اسـتقال در 
تصمیم گیـری، به ویـژه در پوشـش برخی اخبـار خاص که بـا دروازه بانی یـا تأخیر در 

اطاع رسـانی ایـن نهادهـا مواجـه می شـوند.
- رصد اخبار و رویدادها در فضای مجازی و شـبکه های اجتماعی، راسـتی آزمایی 
محتـوای در گـردش در ایـن شـبکه ها نیازمنـد یک سـازوکار مناسـب در بخش های 

است.  خبری 
- ایجـاد سـازوکارهای روزآمـد بـرای ارتباط بـا مخاطبان و دریافـت بازخوردهای 

آنـان در بخش هـای خبری 
- ایجاد ساختار مدیریت واحد تولید و پخش در بخش های خبری

- رعایـت معیارهـای تولید گزارش خبـری و پرهیز از تولیـد گزارش های طوالنی 
که اثر مسـتقیم بر مـال آوری جدول پخـش دارند.

سپاس و قدردانی
انجـام ایـن پژوهـش با همکاری مدیران سـازمان صداوسـیما و به ویژه سـردبیران 
بخش هـای خبـری در ادارات کل پخش اخبار سـیما، صدا و شـبکه خبر محقق شـده 
اسـت. نویسـندگان مقالـه بـر خـود الزم می داننـد از ایـن همـکاری و به ویـژه فرصت 
ارزشـمندی کـه سـردبیران خبـر اختصـاص دادنـد قدردانـی کننـد و امیدوارنـد که 

همـکاری و تعامـل بیـن دانشـگاه و صنعـت بیش ازپیش ادامـه یابد. 
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