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   20:30بررسی نحوه چینش اخبار دربخش هاي خبري تحلیل و
  شبکه دو سیما

  
  استادیار و عضوهئیت علمی گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،دکتر روح اهللا احمدزاده کرمانی

  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،محمد رجب فرهمند
  )اتنویسنده و عهده دار مکاتب(

  
  :چکیده

شبکه دو سیما نگاشته شده است ، وازجمله اهداف مهـم و   20:30پژوهش پیش رو با هدف بررسی نحوه چینش اخبار در بخش خبري 
جانبــه  رســانی،آگاهی بخشــی و بسترســازي بــراي توســعه همــه اساســی ایــن بخــش خبــري پوشــش کامــل رویــدادهاي منطقــه اطــالع 

ي تولیـد و   اجراي این اهداف بر عهده دارنـد و موفقیـت آنهـا متناسـب بـا نحـوه       هاي اطالعات و اخبار مهمترین نقش را در واحد.است
اسـت کـه بـه     20:30هـاي خبـري    روش تحقیق تحلیل محتوا می باشد و اعضاي نمونه در این تحقیـق بخـش  . ارسال پیام متفاوت است

روش نمونه گیري در ایـن تحقیـق روش   . یداز شبکه دو پخش گرد 1391صورت روزانه در ساعات معین در بازه زمانی مردادماه سال  
تجزیـه   SPSSداده هاي کدگذاري شده از طریق نرم افزار . خبر کدگذاري شده تحلیل شده است 332در مجموع . کل شماري است

  .و تحلیل شده است و نتایج آن در دو قالب توصیفی و تبیینی با عنوان جداول فراوانی و جداول تحلیلی ارائه شده است
  

 20:301شبکه دو سیما  ، اطالع رسانی و  خبر : ان کلیديواژگ

   

                                                        
  1391 اسفند 5 :مقاله تاریخ دریافت

 1391فروردین 27: تاریخ پذیرش نهایی
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 :مقدمه
رونـد انتشـار اخبـار در سـیر     . هاي دسترسی مردم به اطالعات بوده اسـت  ترین شیوه انتشار اخبار از دیرباز یکی از ساده

نهایت رادیو و تلویزیون ادامه یافته تاریخی خود از نقل زبان به زبان آغاز تا اعالم توسط جارچیان، نشریات مکتوب و در 
با این تفاوت که امروزه هم دسترسی به آنها آسان شـده و هـم حـق    . است اي ختم شده هاي رایانه و امروزه هم به شبکه

یکـی از وظـایف رادیـو و    . کنترل بر آنها از بین رفته و به لحاظ تغییر ساختار جوامع اتکا بـر آنهـا افـزایش یافتـه اسـت     
تلویزیون به دلیل استفاده از صدا و تصویر، نسبت به سایر . آگاهی بخشی و اطالع رسانی ـ پخش اخبار ـ است  تلویزیون 

براساس یک تحقیق مهمترین وسیله مورد استفاده «. ها از قدرت بیشتري براي پخش خبرهاي روز برخوردار است رسانه
 )2: 1387ی،گنج(مخاطبان به ترتیب، تلویزیون، رادیو و سپس مطبوعات است 

چیـنش خبـر در تلویزیـون     .برجسته سازي مهمترین عنصري است که بیش از سایر مباحث در حوزه خبر مطرح است
هرچند براي چینش خبرها در رسانه اصـول ثـابتی وجـود دارد    «. هاي خاص آن رسانه است ها و دستورالعمل تابع روش

اي به جامعه دیگر قابل انتقال اسـت و   رسانه دیگر، حتی جامعه اي به مبتنی بر دانش و تحقیقات اما این اصول از رسانه
 سازي می ها با تکیه بر اصول، این دانش را بومی سازي وجود ندارد بلکه جوامع و مدیریت رسانه در انتقال اطالعات شبیه

  )138634عابدینی، (» کنند
هاي مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق در      ظریهبا توجه به ن 20:30هاي خبري  در این پژوهش نحوه ي چینش خبر در بخش

، ارزشهاي خبري، پوشش منطقه جغرافیایی رویـداد و نحـوه ي اولویـت بخشـی اخبـار در مشـروح و        هاي موضوع زمینه
هاي کاربردي تحقیق بـه مـواردي نظیـر     همچنین براي اثر بخش کردن بیشتر جنبه. هاي خبر بررسی شده است عنوان

ي ارایه اخبار و مدت زمان اختصاص داده شده به هریـک از خبرهـا کـه در کـاهش یـا      ها و قالب ها ماهیت خبر، سبک
  .است افزایش تاثیر محتواي اخبار برمخاطب بطور ویژه توجه شده

 
  :ضرورت و اهمیت پژوهش

 در دیدار با مدیر عامـل وقـت   1359این جمله را رهبر فقید انقالب اسالمی در سال » مهمتر از همه، قضیه اخبار است«
. هاي موجود در آن را نشان دهند صدا و سیما بیان فرمودند تا توجه خاص خود به مقوله حساس اطالع رسانی و ظرافت

بیان می کند که صدا و سیما بـا حضـور دایمـی خـود در     ) مسایل خبري(قانون اساسی  175اصل  18و  17و  16مواد 
. ها را به اطالع مردم برسـاند  مهم اجتماعی باشد و واقعیتجامعه باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهاي 

اي بطور عادالنـه در برنامـه    هاي منطقه ها و مسایل سراسر کشور را با توجه به اولویت ها، فعالیت صدا و سیما باید رویداد
هم کشور و صدا و سیما موظف است آخرین اخبار و اطالعات صحیح و م). 11: 1388مسرور، (» سراسري منعکس نماید

به قول مـک لوهـان کـه دربـاره     .جهان را که مفید و مورد نظر اکثریت مردم باشد، به صورتی کوتاه و گویا منتشر نماید
هـاي سـنتی خـود را     اگر بخواهیم در برابر کارکردهاي جدید تکنولوژي گـرایش «گوید،  مقاومت در بر ابر تکنولوژي می

  )91: 1379دادگران، (» ، در نهایت از میان خواهد رفت16تیک قرن حفظ کنیم، فرهنگ سنتی ما همانند اسکوالس
هـاي خبـري    هاي مختلف را در بخـش  سازي موضوع ي چینش خبر و چگونگی برجسته پژوهش حاضر بر آن است نحوه

  .بررسی و توصیف نماید 1391ماه سال  ازشبکه دوسیما درمرداد  20:30
  

 :اهداف پژوهش
 :هدف کلی

 .شبکه دو سیما "20: 30"خبري    ه چینش اخبار مورد مطالعه در بخشتحلیل و بررسی نحو
 :اهداف جزئی

 . شبکه  دو سیما  "20: 30"خبر    خبري در چینش اخبار مورد مطالعه در بخش  بررسی جایگاه ارزش هاي
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خبـري     بخـش بررسی اولویت پردازش به هر یک از موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی مورد مطالعـه در  
 .شبکه  دو سیما  "20: 30"

 .شبکه  دو سیما "20: 30"و چینش خبرمورد مطالعه دربخش خبري) منطقه رویداد(ي  پوشش اخبار بررسی نحوه
  .شبکه دو سیما "20: 30"بررسی نقش وتاثیر مدت زمان خبر، در چینش اخبار مورد مطالعه در بخش خبري  

  
  :هاي پژوهش سوال

  :سؤال اصلی
  شبکه دو سیما چگونه است؟ "20:30"هاي خبري مورد مطالعه خبر اخبار در بخش چینش
  :هاي فرعی سوال

  شبکه دو سیما متأثر از ارزش خبري است؟  "20:30"هاي خبري  آیا چینش اخبار مورد مطالعه در بخش 
هاي سیاسـی تنظـیم   شبکه  دو سیما با محوریـت رویـداد   "20:30"هاي خبري  آیا چینش اخبار مورد مطالعه در بخش

  شود؟ می
شبکه  دو سیما نقـش     "20:30"هاي خبري  آیا منطقه جغرافیایی رویداد خبر، در چینش اخبار مورد مطالعه در بخش

  دارد؟
  شبکه  دو سیما نقش  وتاثیر دارد؟ "20:30"هاي خبري  آیا مدت زمان خبر، در چینش اخبار مورد مطالعه در بخش

  
 :هاي پژوهش فرضیه

 .شبکه  دو سیما و مدت زمان آن رابطه وجود دارد "20:30"هاي خبري  چینش خبر در بخشبین 
 . شبکه  دو سیما و نوع آن رابطه وجود دارد "20:30"هاي خبري  بین چینش خبر در بخش
 . شبکه  دو سیما و مکان آن رابطه وجود دارد "20:30"هاي خبري  بین چینش خبر در بخش
 .شبکه  دو سیما و ماهیت آن رابطه وجود دارد "20:30"اي خبري ه بین چینش خبر در بخش
 .شبکه  دو سیما و انتقادي بودن آن رابطه وجود دارد "20:30"هاي خبري  بین چینش خبر در بخش

 . شبکه  دو سیما و مدت زمان آن رابطه وجود دارد "20:30"هاي خبري  بین مکان خبر در بخش
  

  :پیشینۀ پژوهش
بـار در   بـراي نخسـتین  .ها بسیار محدود است  حقیقات زیادي  انجام شده اما با موضوع چینش خبر یافتهي خبر ت درباره
هـاي تخصصـی خبـر موضـوع      اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما در نشسـت  1386سال 

هـاي   هـا شـیوه   در این نشست. دادنظران رسانه و ارتباطات مورد بررسی قرار  چینش اخبار را با حضور جمعی از صاحب
در تحقیقـی موضـوع   .سازي،روند چینش، الگوي چینش و انتخاب شـکل در اخبـار مـورد بررسـی قـرار گرفـت       برجسته
فـارغ التحصـیل   ) 1387گنجـی  (نامـه   سازي اخبار سیماي استان هاي ساحلی جنوب کشور کـه عنـوان پایـان    برجسته

ها به خبرهـاي   بانان خبري این رسانه هاي این پژوهش دروازه براساس یافته. دانشکده صداوسیما است بررسی شده است
خبرها از ارزش خبري اسـتثناء  % 2همچنین کمتر از .خبر و مرکزمحور متکی هستند سخت%) 50(محور و دولتی  شهرت

  .و تازگی برخوردار است
شبکه یک  19یی برروي اخبار ساعت توسط حشمت یغما» خبر، صدا و سیما و مخاطب«در تحقیق دیگري که با عنوان 

بـر اسـاس   . سیما اجرا شد و در نشریه سنجش و پژوهش به چاپ رسید با رویکردهاي متفاوتی بـه خبـر پرداختـه شـد    
به جنگ، دفاع و خشونت اختصاص داده شـده  %) 4/45(بیشترین سهم «هاي این بررسی، از نظر ساختار موضوعی یافته
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را در بـر   "چـه "خبرها عنصر چه کسی و حـدود نیمـی از خبرهـا عنصـر     % 32«بري و از نظر عناصر برجسته خ. »است
  .«گیرند می

، از نظر اخبـار امیدوارکننـده و   )دقیقه بامداد 30(و شبکه جام جم ) 21ساعت (بررسی ساختار اخبار شبکه اول سیما «
انشگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران    در د 1381، عنوان کارتحقیقی آقاي محمد علی پیوند است که در سال »ناامیدکننده

دقیقه بامداد  شبکه جهـانی جـام    30شبکه اول سیما  و  21در این تحقیق تمامی خبرهاي ساعت . مرکز صورت گرفت
 .بررسی شد 1380جم در بهمن ماه 

ام انج» تحلیل محتواي سیاسی اخبار سیماي جمهوري اسالمی«تحقیقی با عنوان  1377محمد اقولی خان نیز در سال 
، که از شبکه اول سیماي جمهـوري اسـالمی پخـش    19:00اخبار ساعت ) 1376آبان (وي به مدت یک ماه .  داده است

بررسـی وضـعیت کلـی، شـکل و عمـدتاً       -1: کنـد  وي در این بررسی اهدافی را دنبال مـی . شد، را مورد مطالعه قرار داد
د تأکید سیاستگزاران خبري، بیشتر حـول چـه محـوري    هاي مور محتواي اخبار سیماي جمهوري اسالمی و اینکه مقوله

  .روشن شدن ساختار سیاسی کلی اخبار داخلی و خارجی سیماي جمهوري اسالمی -2. قرار دارد
  

  :چارچوب نظري تحقیق
  :سازي برجسته

. ثیرات اسـت نکته قابل توجه این است که در بسیاري از موارد، تاریخ تحقیق در ارتباطات، در واقع تاریخ تحقیق در تا«
هـاي بـین دو جنـگ     این نظریـه در سـال  . جمعی داراي تاثیرات نیرومندي است در مرحله آغازین، تصور می شد ارتباط

 The(یـا سـوزن تزریـق    )  The magic bullet theory(اصطالحاتی ماننـد گلولـه جـادویی    . جهانی برتري داشت
hypodermic needle theory  (رود می براي توصیف این مرحله بکار «) ،مرحلـه دوم زمـانی   ). 334: 1387دهقان

هـاي محـدود مطـرح     ها تردید کردند و نظریاتی با محوریـت رسـانه   آغاز شد که محققان نسبت به تاثیر نامحدود رسانه
بـرآورد   1970محققان مدت این دوره را از پایـان جنـگ جهـانی دوم تـا دهـه      ). Limited effects theory(گردید 
  .اند هاي جمعی نیرومند جانبداري کرده زمان تاکنون محققان بسیاري از بازگشت به مفهوم رسانهاز آن .کردند
سـازي بـراي تـاثیر و     گونه که در مقدمه و بیان مسئله اظهار شد صاحب نظران، چینش خبر تلوزیونی را  برجسته همان

داننـد و در رونـد چیـنش و     به چینش خبر میترین مفهوم  سازي را نزدیک تغییر در رفتار مخاطب معنا کرده و برجسته
بندي وداشتن تعـادل را سـه عامـل مـوثر در مواجهـه بـا انتخـاب         سازي عواملی چون  دروازه بانی خبر، اولویت برجسته

بکار بردند تا پدیده اي را ) 1972(کومبز و شاو  سازي را نخست مک اصطالح برجسته« .کنند موضوعات خبري عنوان می
الزارسفلد و همکاران . (شده و مورد مطالعه قرار گرفته بود شرح دهند د در جریان مبارزه انتخاباتی شناختهها بو که سال

سازي را یکـی   توان برجسته لذا می.  )389-388: 1388کوایل،  مک(» از آن به عنوان قدرت استراتژیک نام بردند) 1944
بر مخاطبان دانست که برایند آن با توجه به دیـدگاه مـک کوایـل،    هاي موثر در فرایند انتقال پیام براي تاثیر  از تکنیک

تسهیل در ایجاد تغییـرات   -4ایجاد تغییرات صوري -3ایجاد تغییر ناخواسته  -2ایجاد تغییر عامدانه -1: با هدف 1388
  .شود و در نهایت ممانعت از ایجاد تغییرات اجرا می -6ها و باورهاي موجود  تقویت نگرش -5

صـورت میـانجی عمـل     این باور است که ارتباط جمعی معموال علت تامه براي تاثیر بر مخاطب نیست، بلکه بـه کلپر،بر 
ها در دنیاي پیچیده و رومزآلـود   هاي اطالعاتی و ارتباطی آن توان ضرورت فعالیت ها را می میانجی بودن رسانه«.کند می

طور مستقیم  ها به تی که نیازمند ان هستیم بدون رسانهشرایطی که امکان کسب همه نوع اطالعا.جهان کنونی بر شمرد
هاي ارتباط میان ما و واقعیـت   تواند معانی مختلفی داشته باشد که همگی به انواع شیوه میانجی بودن می. مقدور نیست
اثیر به منظور تمیز میان مفاهیم مختلف اخبـار و تـ  ) 1981(گلدینگ ) 31: 1387گنجی،(» گردد ها باز می توسط رسانه

مـدت   گیري و آثـار کوتـاه   جهت"مدت را  وي آثار خواسته  و کوتاه. کند را به سه دسته تقسیم می  ها، اثرات رسانه رسانه
نامـد   گیري ناآگاه و آثار درازمدت و آگاهانه را سیاست و آثار درازمـدت و ناآگـاه را ایـدئولوژي  مـی     جهت "ناخواسته را
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هـایی کـه از منـابع     دالیلی وجود دارد که باور کنیم پیام) 1967(قیقات ترنامان بر اساس تح). 362: 1388کوایل،  مک(
هایی کـه از منـابع مـورد عالقـه و نزدیـک بـه        طور پیام طور نسبی موثرترند،همین گیرد به مقتدر و معتبر سرچشمه می

مه دارد و وقتی مورد نظـر، بـدون   در مورد محتوا تاثیر با تکرار، ثبات و نبود جایگزین مالز. شود دریافت کننده صادر می
هـا   هاي مربوط بـه آثـار رسـانه    درمیان نظریه). 367همان منبع، (ابهام و عینی باشد احتمال تاثیر افزایش خواهد یافت 

: اند شامل چهار مرحله است که عبارت است از مدلی که آنان ارایه کرده. دیدگاه راجرز و شومیکر هم در خور توجه است
رسانی و آگاهی بخشـی،   در این دیدگاه، نقش رسانه به عنوان اطالع. گیري یا پزیرش و تایید اقناع، تصمیم رسانی، اطالع

یافته، مشاوره و تجربه عملی فرایند پزیرش را  بیشتر در مرحله اول قرار دارد و مراحل دیگر روابط فردي، مهارت سازمان
هـاي جمعـی قائلنـد و اثـر بخشـی آن را       تا کوچکی براي رسـانه هاي دیگر توسعه نقش نسب البته نظریه. آورد بوجود می

کوایل  هاي تحقیقاتی ترنامان و مک یافته.هاي جامعه و فرهنگ بومی میدانند تر آن با پایه مشروط به نزدیکی هرچه بیش
شود فکـر   ه میآنها گفت ي آنچه به  دهد شواهد موجود قویا بر این موضوع داللت دارد که مردم در باره نشان می) 1961(

شواهد موجود در آن موقع و بعد از آن از . کنند آنها گفته شده فکر نمی به  کنند، اما در هیچ سطحی مردم آنطور که  می
ایـن جـوهر فرضـیه    .دهـد  مـداران خبـر مـی    ها در رسانه و نزد مردم و سیاسـت  نوعی تطابق میان میزان اهمیت موضوع

کنـد بـراي نشـان دادن ارتبـاط علـی میـان انـواع         کوایل در ادامه تاکید می کم). 388منبع،  همان(سازي است  برجسته
هـاي مختلـف در    ها نیازمند ترکیبی از تحلیل محتوا هستیم که عالوه بر اینکه نشانگر توجه رسانه بـه موضـوع   برجسته

  .باشد داشتهبر   ها را نیز در هایی از استفاده مخاطبان موردنظر از رسانه هاي مرتبط  است، نشانه دوره
  

  :روش تحقیق
تحلیل محتوا یکی از روش هاي شناخته شـده در مطالعـات   . در تحقیق حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است

و محتویات رسـانه اي  ها  امروزه در اغلب کشورهاي جهان، براي بررسی پیام. مربوط به محتواي پیامهاي ارتباطی است
 .اده می شوداز این روش استف  انتشار جمعی،

  
  :جامعه آماري

جامعه آماري عبارتست از مجموعـه اي از افـراد یـا اشـیا کـه داراي ویژگـی هـاي همگـون و قابـل انـدازه گیـري مـی             
صـورت روزانـه در    است که به 20:30هاي خبري  جامعه آماري در این تحقیق بخش). 107، 1387: محمدي مهر(باشند

  .دقیقه 15معموال : مدت زمان هر بخش.از شبکه دو پخش گردید 1391ال ساعات معین در بازه زمانی مردادماه س
  

بـه عبـارت دیگـر زیـر     . عناصري از محتوا هستند که به وسیله تحلیل گر انتخاب و تعریـف مـی شـوند    :واحد تحقیق
واحد تحقیق در اینجا برنامه یـا همـان بخـش خبـري      ". مجموعه واحدهاي محتوا و خاص یک تحقیق مفروض هستند

مستقل و مجـزا در نظـر گرفتـه     گیري هر بخش خبري  در هر روز به عنوان یک واحد به این معنا که براي نمونه. است
  .شود می
  

). 80، 1387: محمـدي مهـر  ( "عناصري از محتوا هستند که در فرایند کدگذاري طبقه بندي خواهنـد شـد   :واحد ثبت
  .خصوصیات مطرح در هر خبر برحسب مقوله هاي مورد نظر می باشد
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  :نتیجه گیري
  :یافته هاي توصیفی

خبـر بـه    4درصد یـا   1.2خبر داراي موضوع اقتصادي و کمترین نسبت یعنی  76درصد یا  22.9بیشترین نسبت یعنی 
 . سیاسی و به همین نسبت مذهبی اختصاص دارد –روابط محلی 

 . خبر بلند می باشند 24درصد یا  7.2خبر کوتاه و بیشترین نسبت یعنی  40درصد یا  73.5بیشترین نسبت یعنی 
خبر رویدادمـدار   133درصد یا  40.1خبر فرایندمدار و کمترین نسبت یعنی  199درصد یا  59.9بیشترین نسبت یعنی 

 . می باشند
خبـر فاقـد    17درصـد یـا    5.1خبر داراي مستندات و کمترین نسبت یعنـی   315درصد یا  94.9بیشترین نسبت یعنی 

 .مستندات می باشند
خبـر خـارجی مـی     85درصـد یـا    25.6خبر داخلی و کمترین نسبت یعنـی   247 درصد یا 74.4بیشترین نسبت یعنی 

 .باشد
خبر  8درصد یا  2.4خبر داراي ارزش خبري برخورد و کمترین نسبت یعنی  137درصد یا  41.3بیشترین نسبت یعنی 

 . داراي ارزش خبري مجاورت جغرافیایی ومعنوي می باشند
خبر تـنش زدا مـی    101درصد یا  30.4ر تنش زا و کمترین نسبت یعنی خب 231درصد یا  69.6بیشترین نسبت یعنی 

 .باشند
 . خبر مصاحبه می باشد 13درصد یا  3.9خبر گزارش و کمترین نسبت یعنی  202درصد یا  60.8بیشترین نسبت یعنی 
خبـر   39درصـد یـا    11.7خبر داراي زبان رسمی و کمتـرین نسـبت یعنـی     293درصد یا  88.3بیشترین نسبت یعنی 

 .غیررسمی می باشد
خبر غیرجـذاب مـی    135درصد یا  40.7خبر جذاب و کمترین نسبت یعنی  197درصد یا  59.3بیشترین نسبت یعنی 

 .باشد
خبـر غیرانتقـادي    164درصـد یـا    49.4خبر انتقادي و کمترین نسبت یعنی  168درصد یا  50.6بیشترین نسبت یعنی 

  .می باشد
  

  :یافته هاي تبیینی
طبق جدول مدت زمان اخبار داخلـی بلنـدتر از   . متغیر مکان خبر و مدت زمان آن تفاوت معناداري وجود دارد میان دو

 .اخبار خارجی می باشد
درصـد   62.8خبـر داخلـی،    247طبق جـدول از  . میان دو متغیر مکان خبر و ماهیت آن تفاوت معنی داري وجود دارد

. درصد تنش زدا می باشـند  10.6درصد تنش زا و  89.4خبر خارجی  85از . درصد تنش زدا می باشند 37.2تنش زا و 
 .به طور کلی می توان گفت نسبت اخبار تنش زاي خارجی نسبت به اخبار تنش زاي داخلی بیشتر می باشد

 .میان دو متغیر مکان خبر و نوع خبر تفاوت معناداري وجود ندارد
خبـر داخلـی    247طبـق جـدول از   . تفـاوت معنـاداري وجـود دارد   میان دو متغیر میان مکان خبر و انتقادي بودن آن 

خبـر   85درصـد انتقـادي مـی باشـد و از      42.5درصد غیرانتقادي و کمترین نسبت یعنـی   57.5بیشترین نسبت یعنی 
 .درصد غیرانتقادي می باشد 25.9درصد انتقادي و کمترین نسبت یعنی  74.1خارجی بیشترین نسبت یعنی 

 طبق جدول توافقی از . ش خبر و مدت زمان آن تفاوت معناداري وجود داردمیان دو متغیر چین
طبـق جـدول اخبـار فرایندمـدار نسـبت بـه اخبـار        . میان دو متغیر چینش خبر و نوع خبر تفاوت معناداري وجود دارد

 .رویدادمدار در اولویت قرار دارند
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طبق جدول توافقی، اخبار داخلی نسبت به اخبـار  . میان دو متغیر چینش خبر و مکان خبر تفاوت معناداري وجود دارد
 .خارجی در اولویت می باشد

خبري که در اولویـت   24طبق جدول توافقی، از . میان دو متغیر چینش خبر و ماهیت خبر تفاوت معناداري وجود دارد
امـا  . دا مـی باشـند  درصد تنش ز 29.2درصد تنش زا و کمترین نسبت یعنی  70.8اول قرار دارند بیشترین نسبت یعنی 

دوم تا پنجم، نسبت اخبار تنش زدا بیشتر می باشد و در اخباري که در اولویت هاي ششـم و بـاالتر قـرار    ها  در اولویت
 .دارند، میزان اخبار تنش زا بیشتر از تنش زدا می باشد

یرانتقادي در اولویت هاي طبق جدول توافقی اخبار غ. میان چینش خبر و انتقادي بودن آن تفاوت معناداري وجود دارد
 .اول قرار دارند

طبق جدول تـوافقی بیشـترین نسـبت از اخبـار     . میان دو متغیر جذابیت خبر و ماهیت خبر تفاوت معناداري وجود دارد
 .تنش زا غیرجذاب و بیشترین نسبت از اخبار تنش زدا جذاب می باشند

درصـد اخبـاري کـه داراي زبـان      94.9طبق جدول توافقی . میان جذابیت خبر و زبان خبر تفاوت معناداري وجود دارد
. درصد از اخباري که زبان رسمی دارند جذاب می باشند 54.6غیررسمی می باشند جذاب هستند این درحالی است که 

 .به طور کلی می توان گفت اخباري که با زبان غیررسمی می باشند، جذابتر هستند
خبـر فراینـد مـدار     199طبـق جـدول تـوافقی از    . اوت معنـاداري وجـود دارد  میان دو متغیر جذابیت خبر و نوع آن تف

خبـر   133درصـد جـذاب مـی باشـند و از      49.7درصد غیرجذاب و کمترین نسبت یعنـی   50.3بیشترین نسبت یعنی 
بـه طـور   . درصد غیرجذاب می باشند 26.3درصد جذاب و کمترین نسبت یعنی  73.7رویدادمدار بیشترین نسبت یعنی 

  .می توان گفت اخبار رویدادمدار نسبت به اخبار فرایندمدار جذابترند کلی
  

  :پیشنهادهاي تحقیق
  : پیشنهادهاي برگرفته از تحقیق

» بر خورد « موید این  امر است که ارزش  20:30آمده از بررسی اخبارمورد مطالعه دربخش خبري  هاي بدست یافته -1
هاي  اولویت دوم بخش» دربرگیري « انتخاب خبرهاي مربوطه  است و ارزش خبري بانان خبر براي  اولویت اصلی دروازه

هاي مختلف خبري توجه شده و کمتر به انعکـاس   بهتر است براي جذب بیشتر مخاطبان به ارزش. است 20:30خبري 
  .محور پرداخته شود خبرهاي صرفاً بر خورد 

بـوده،   20:30که مورد توجـه بخـش خبـري     » اقتصادي  «بخشی به مسائل  نتایج پژوهش حاضر حاکیست اولویت -2
هاي مذهبی در بخش خبري مورد مطالعه در قالب خبرهـاي مکتـوب کوتـاه و تصـاویر      ها و مراسم بیشتر خبرهاي آیین

ي ـ فرهنگـی     شود  به منظور اثرافزایی در اخبار حوزه پیشنهاد می. خبري در مدت کمتر از یک دقیقه پخش شده است
 .ینی، تولید خبرهاي فرایندمدار در دستور کار این بخش خبري قرار گیردبه ویژه د

هـاي   هاي خبري حاکیست که موضـوع  هاي تحقیق  درخصوص اولویت بخشی اخبار براساس موضوع همچنین یافته -3
هاي علمی  هبا توجه به اینکه رسیدن به قل. بهداشتی، پزشکی، محیط زیست در اولویت بعدي خبر قرار دارند  مهم علمی،

رود و موارد بهداشتی و پزشکی و محـیط زیسـت از    شمار می هاي راهبردي کشور به از برنامه 1404منطقه در افق ایران 
سازي اینگونه خبرها ضـرورت   اندرکاران خبر به برجسته رود، توجه دست شمار می مباحث مهم در زندگی جاري مردم به

 .دارد
خبرهـاي فراینـد مـدار    20:30خبر ازبخش  هاي مورد مطالعـه خبـري    199یا%  59.9دهد  نتایج پژوهش نشان می -4

الزم . شود نگاري تحقیقی نیز یاد می مدار است که از آن به عنوان خبر چرایی و چگونگی جوهر ذاتی اخبار  رویداد . است
 .مایندهاي جدید نسبت به تولید آن توجه بیشتري ن با سیاست 2است مدیران این بخش خبري درشبکه 

هاي ایـن بخـش خبـري بـارویکرد خبررسـمی تولیـد        خبرازخبر 293یا% 88دهد بیش از هاي تحقیق نشان می یافته -5
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تواند بـه عنـوان یـک عامـل      نظران حوزه رسانه که معتقدند اخبار خارجی می با توجه به رویکرد جدید صاحب. شود می
شد، پیشنهاد می شود به تولید اخبـارنرم توجـه بیشـتري    هاي خبري براي حفظ مخاطب موثر با تعادل بخش در برنامه

 .شود
مـابقی  % 25اصطالح نرم افزاري است، و  سرمایه توسعه، نیروي انسانی و به% 75نظران توسعه معتقد هستند  صاحب -6

رود و  شـمار مـی   توسعه نیافتگی در بخش نیروي انسانی از اهـم مشـکالت حـوزه خبـر بـه     . افزار و تجهیزات است سخت
اي  ارتبـاط   طور مستقیم با سواد رسـانه  ازآنجایی که ایجاد تعادل در خبر از حیث موضوع، ماهیت، قالب، سبک تولید به

 .باشند دارد الزم است مسئوالن ارشد رسانه به مراحل جذب و آموزش نیروي خبر توجه کافی داشته
ر در ابعـاد مختلـف اجـرا شـود تـا نتـایج       هاي بیشتري براي بررسی ماهیت وسـاختار خبـ   شود پژوهش پیشنهاد می -7

  .کاران خبر قابل استفاده باشد اندر کاربردي آن براي دست
  

 :پیشنهاد به محققان بعدي
در حوزه تلویزیون به ویژه درخصوص . سازي مربوط به مطبوعات است هاي انجام شده در بارة برجسته بیشتر پژوهش -1

بنابراین کمبود منـابع یکـی از مشـکالتی    . ی با فقر تحقیق مواجه هستیمهاي ملی و استان ي چینش خبر در شبکه نحوه
  .بود که پروسه اجراي تحقیق را مشکل و روند آن را طوالنی کرد

مدت طوالنی و ضـبط نکـردن مـوردي در بعضـی از روزهـا از دیگـر        شده به  هاي نگهداري خبرهاي ضبط محدودیت -2
  .تغییر بازه زمانی  نسبت به رفع محدودیت اقدام گردید ناچار با مشکالت پیش روي محقق بود که به

اینکه برخی اخبار از حیث موضوع چند موضوعی و از نظر ارزش خبـري چنـد ارزشـی هسـتند تشـخیص       با توجه به -3
موضوع و ارزش غالب در خبر از اهمیت شایانی برخوردار است بطوریکه هرگونه خطـا در تشـخیص، نتـایج متفـاوتی را     

اگرچه در این تحقیق سعی شد با مشورت با همکاران اداره کل به نظر و تشـخیص  . دنبال خواهد داشت یق بهبراي تحق
هـاي محققـان و    توانـد دغدغـه   وسیله چند نفر می معیار دست یازیم اما پیش بینی مشاور و همکار محقق و کدگزاري به

  .ضریب مخاطرات طرح را کاهش دهد
همچنـین بعضـی از   . هـاي خبـري بیشـتر اسـت     ناشی از باال بودن بخـش  20:30خبار ـ افزایش فراوانی در مجموعه ا4

  .است هاي خبري به دلیل عدم ضبط یا برخورد با پخش فوتبال حذف و در دسترس محقق نبوده  بخش
  

  :هاي تحقیق محدودیت
زیون به ویژه درخصوص در حوزه تلوی. سازي مربوط به مطبوعات است هاي انجام شده در بارة برجسته بیشتر پژوهش -1

بنابراین کمبود منـابع یکـی از مشـکالتی    . هاي ملی و استانی با فقر تحقیق مواجه هستیم ي چینش خبر در شبکه نحوه
  .بود که پروسه اجراي تحقیق را مشکل و روند آن را طوالنی کرد

عضـی از روزهـا از دیگـر    مدت طوالنی و ضـبط نکـردن مـوردي در ب    شده به  هاي نگهداري خبرهاي ضبط محدودیت -2
  .ناچار با تغییر بازه زمانی  نسبت به رفع محدودیت اقدام گردید مشکالت پیش روي محقق بود که به

گرفت پخش شـامگاهی بخـش    هاي خبري موردمطالعه را در بر می با توجه به طرح تحقیق که بررسی تمامی بخش -3
نشده بود و نبود، لـذا بـراي دریافـت صـحیح، خبرهـاي مربوطـه       خبري از جمله مواردي بود که در پروپزال پیش بینی 

براي بررسی بعضی از خبرها نیز با استفاده از افراد آگاه . تر کرد ي بررسی را طوالنی این امر دوره. بار بازبینی شد چندین
 .صورت غیررسمی اقدام شد وخبره به

از نظر ارزش خبـري چنـد ارزشـی هسـتند تشـخیص       اینکه برخی اخبار از حیث موضوع چند موضوعی و با توجه به -4
موضوع و ارزش غالب در خبر از اهمیت شایانی برخوردار است بطوریکه هرگونه خطـا در تشـخیص، نتـایج متفـاوتی را     

اگرچه در این تحقیق سعی شد با مشورت با همکاران اداره کل مربوطه  بـه نظـر و   . دنبال خواهد داشت براي تحقیق به
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هـاي   توانـد دغدغـه   وسیله چند نفـر مـی   دست یازیم اما پیش بینی مشاور و همکار محقق و کدگزاري بهتشخیص معیار 
  . محققان و ضریب مخاطرات طرح را کاهش دهد

هـاي   همچنین بعضـی از بخـش  . هاي خبري است ناشی از باال بودن بخش 20:30ـ افزایش فراوانی در مجموعه اخبار 5
  .است برخورد با پخش فوتبال حذف و در دسترس محقق نبوده  به دلیل عدم ضبط یا 20:30خبري 
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 :منابعفهرست 
 .ها انتشارات مرکز تحقیقات رسانه. ، ترجمه پرویز اجاللیها روشهاي تحلیل رسانه). 1379(آسابرگر، آرتور  .1
نامـه   پایـان  . تحلیـل محتـواي سیاسـی اخبـار سـیماي جمهـوري اسـالمی       ). 1377(اقولی خـان، محمـد    .2

 .ارشد، دانشکده روانشناسی، علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز کارشناسی
 .هاي موسسه کیهان آموزش سازمان شهرستان: تهران. نگاري خبري روزنامه). 1367(بدیعی، نعیم  .3
 .21رسانه، سال اول، شماره  .معیارهاي گزینش خبر،کدام خبر، چرا). 1369(بدیعی، نعیم  .4
 . چاپ دوم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی :تهران. نگاري نوین روزنامه). 1380(بدیعی، نعیم  .5
: ترجمـه مسـعود اوحـدي، تهـران     .بندي مفـاهیم در ارتباطـات   طبقه). 1378(بلیک، رید و ادوین هارولدسـون   .6

 .انتشارات سروش
نامـه   پایـان  ).هاي خبرگـزاري مهـر   خروجی(ر و تحلیل محتواي اخبار بررسی ساختا). 1385(پرویزي، لیال  .7

نگاري، دانشگاه آزاد اسـالمی   ارشد، دانشکده روانشناسی، علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، گرایش روزنامه کارشناسی
 .واحد تهران مرکز

) دقیقه بامـداد  30(م و شبکه جام ج) 21ساعت (بررسی اخبار شبکه اول سیما ). 1381(پیوند، محمدعلی  .8
ارشـد، دانشـکده روانشناسـی، علـوم اجتمـاعی و       نامـه کارشناسـی   پایـان  .از نظر اخبار امیدوارکننده و ناامیدکننده

 .ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 .چاپ اول، انتشارات مؤسسه ایران: تهران. نویسی در مطبوعات گزارش). 1376(توکلی، احمد  .9

 .انتشارات سمت: تهران.ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ). 1384(آرا، محمدعلی  حکیم .10
 . پنجم، انتشارات فیروزه چاپ: تهران.مبانی ارتباط جمعی). 1382(دادگران، سید محمد  .11
  .انتشارات اطالعات: تهران.شناسی ارتباطات جامعه). 1380(ساروخانی، باقر  .12
 .ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه. انتهر. خبر). 1374(شکرخواه، یونس  .13
 .انتشارات سروش: تهران.و خبر رسانی در رادیو و تلویزیون اصول کاربردي خبرنگاري). 1386... (عباسی، حجت ا .14
 . انتشارات امیر کبیر: تهران.فرهنگ فارسی عمید). 1363(عمید، حسن  .15
 .، سال چهارم12شماره ). 1376(فصلنامه پژوهش و سنجش  .16
: ترجمـه بـاقر سـاروخانی، منـوچهر محسـنی،تهران     .شناسی وسایل ارتبـاط جمعـی   جامعه). 1365(ژان  کازنو، .17

 .انتشارات اطالعات
نشر : ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ دوم،تهران. مبانی روش شناسی تحلیل محتوا). 1383(کریپیندروف، کالوس  .18
  .نی
 .ها رکز مطالعات و تحقیقات رسانهم: تهران.هاي مصاحبه خبري ارزش). 1377(محسنینیان راد، مهدي  .19
معاونت  -صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران: چاپ اول،تهران.مبانی خبرنویسی). 1383(مسعودي، امیـد   .20

  .آموزشی
 .انتشارات خجسته: تهران.اي مبانی نگارش رسانه). 1380(مسعودي، امید  .21
  .گاه عالمه طباطباییانتشارات دانش: تهران.وسایل ارتباط جمعی). 1371(معتمدنژاد، کاظم  .22
 نشر سپهر : چاپ پنجم،تهران.روزنامه نگاري). 1385(معتمدنژاد، کاظم و مصنفی، ابوالقاسم  .23
 .ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه. المللی اطالعات جریان بین). 1371(موالنا، حمید  .24
ی سـی   هاي تلویزیونی سی ان ان تحلیل محتواي اخبار شبکه). 1377( مهرآفر، پریسا . 25 نامـه   پایـان . و بی ـب
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 .ارشد، دانشکده روانشناسی، علوم اجتماعی و ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز کارشناسی
  .انتشارات سروش :چاپ اول، تهران. چگونه گزارش خبري تلوزیونی بسازیم). 1385(قربانی، حسن . 27
  .صدا و سیماي مرکز گیالن 20خش خبري ساعت تحلیل محتواي ب). 1388(مسرور، مرتضی . 28
  .معاونت سیاسی صدا و سیما: تهران. ، نشست تخصصی خبرچینش خبر). 1386(عابدینی،حسن  -29
نامـه کارشناسـی ارشـد علـوم      پایـان . مطبوعات و تحوالت اجتماعی در ایـران ). 1373(مهـدي   فرقانی، محمد -30

  .، دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه عالمه طباطبایی: ارتباطات، تهران
. نامـه کارشناسـی ارشـد    پایـان . بررسی چینش اخبار سیماي جمهوري اسالمی ایران). 1386(ندرلو، یوسـف   -31

 .دانشکده صداوسیما
 .انتشارات ثانیه: چاپ اول، تهران. خبرنویسی پیشرفته به زبان ساده). 1389(توکلی، احمد  -32
 .انتشارات سروش: چاپ نهم،تهران.برنویسیاصول خ). 1390(نصراللهی، اکبر  -33
  . سروش: جلد سوم، تهران. ایران در چهار کهکشان ارتباطی). 1384(محسنیان راد، مهدي -34
  .دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ چهارم: تهران. وسایل ارتباط جمعی). 1383(معتمدنژاد، کاظم -35
دفتر مطالعات و توسعه :تهران .ترجمه پرویز اجاللی. ارتباطات جمعیدرآمدي بر نظریه ). 1385(مک کوایل، دنیس -36

 .رسانه ها، چ دوم
دفتر مطالعات و توسعه رسانه : ترجمه دکتر مهدي منتظر قائم، تهران. مخاطب شناسی). 1385(مک کوایل، دنیس-37

 . ها، چاپ سوم
مرکز نشر سپهر، : تهران.ي روزنامه نگاري معاصرروزنامه نگاري با فصلی جدید در بازنگر). 1382(معتمدنژاد، کاظم -38

  .چاپ چهارم
بررسی تطبیقی مبانی حقوقی آزادي مطبوعات و مقـررات تأسـیس و   : حقوق مطبوعات). 1385(معتمدنژاد، کاظم -39

 .دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، چاپ چهارم: تهران. انتشار آنها
در . اي روزنامه نگاران و مشارکت آنان در مالکیت و مدیریت رسانه ها استقالل تحریریه). 1386(معتمدنژاد، کاظم -40

  .، پاییز71، شماره 3فصلنامه رسانه، سال هجدهم، شماره 
  .دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها: تهران. حقوق ارتباطات). 1386(معتمدنژاد، کاظم و معتمدنژاد، رؤیا -41
 . همشهري: تهران. اندیشه هاي رایج و دیدگاه هاي انتقادي: سانهنظریه هاي ر). 1389(مهدي زاده، سیدمحمد -42
 . پژوهشی فاران -موسسه فرهنگی:تهران. نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی). 1380(مهرداد،هرمز-43
مرکز مطالعـات و  : ترجمه دکتر علیرضا دهقان،تهران. کاربرد نظریه هاي ارتباطات ). 1376(ویندال، سون و دیگران-44

  .ات رسانه هاتحقیق
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