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 مقدمه

 کردنبا برجسته  ندنتوایم ها. رسانهستین دهیپوش یبر کس یسازنده اجتماع راتییتغ جادیدر ا یارتباط جمع لیقش وسان

و تکرار  یسازبرجسته باو گاه شود  یعموم یآگاه شیسبب افزا یاجتماع ای ، فرهنگییاقتصاد ،یاسیموضوعات مختلف س

به  و کند یمهندسرا  ی، افکار عموماست پنهانش از نظرها محو مهیدارد و ندر خود را  تیاز واقع یکه تنها بخش یاخبار

که به سرنوشت ما مربوط  یگرید ةواقع چیمورد اشاره، ه تیاز روا ریغ ییگو کند،اصالً توجه ن گریمسائل و موضوعات د

 ندارد. وباشد وجود نداشته 

مهم را در  یاتفاق یگاه ایشاااود و  ریگرا چنان پررنگ و مهم جلوه دهد که همه یتید اتفاق کم اهمنتوانیم هارساااانه

ش یلیمطرح کند تا خ تیاز ابهام و کم اهم یاهیسا شود. یزود به فرامو سته سپرده  ش یکیخبرها  یسازبرج  یهاوهیاز 

 قیآنان از طر یذهن یهاتیاولو نییها بر شناخت و نگرش مردم و تعرسانه ریتأث یمدع یسازبرجسته ةیظرن 

 .است یدر قالب خبر و گزارش خبر دادهایاز موضوعات و رو یبعض یسازانتخاب و برجسته

 گذارند. یم ریاطالعات مردم تأث و یبر آگاه دادها،یها و روموضوع یبعض کردنها با برجسته رسانه 

 شندیندیب «چه ةدربار»کنند که  نییتوانند تعیاما م شند،یندیب« چگونه»کنند مردم  نییتوانند تعینم هارسانه. 

 یاسیس تیعموم و اولو تیها، اولورسانه تی: اولوردیگیرا دربرم تیسه اولو یسازبرجسته. 

  یهااثر ،هااز فرد فرد کارکنان رسانه یناش یاثرهاعبارتند از: ها رسانه یر بر محتوایثتا یاصلعامل پنج دسته 

  یدئولوژیای و ااثر و نفوذ خارج از سازمان رسانه، بر محتوا یسازمان ینفوذها، هارسانه یهاهیمربوط به رو

 زبان، چارچوب یدارا موضوعات، متفاوت پوشش، دادهایرو تیاهمة؛ شش مرحل شامل یسازبرجسته ندیفرا ،

 است. اشخاص معروف اظهاراتو  هیثانو ینمادها

 ساعت، زمان اختصاص داده شده، (شینی)چ کنداکتورسازی رویدادها در تلویزیون عبارتند از: های برجستهروش 

 آن نشیو چ نیهدال، یخبر فور، ندهیگو ینحوه اجرا، و ...( ویقالب )ارتباط زنده، دعوت به استود، پخش

 تیو امن یمنافع مل، یو اسالم ینید یهاارزشسازی خبر عبارتند از: بانان برای برجستهمعیارهای مطلوب دروازه 

 -یو توجه به تنوع قوم یمل یهمبستگ، یاکشور و مقررات حرفه یعموم نیو قوان ینبودن با قانون اساس ریمغا، یمل

 ،کنترل خشونت، یفراجناح یپوشش خبر، بودن خبر در مجموع دبخشیام، موجود در کشور ینید -یمذهب -یزبان

، هاندر منطقه و ج رانیا کیژئوپولت تیموقع دیفرصت و تهد، یکشور یایعدالت جغراف تیرعا، سرعت در انتقال خبر

نفوذ  تیگسترش و عموم دیفرصت و تهد، دارد یدسترس زیها نرسانه گریگر که به دسهیمخاطب مقا دیفرصت و تهد

 یاهها و بخشتوجه به تفاوت شبکه، یو سرگرم یآموزش -یبخش یآگاه -یاطالع رسان رسالت، یاجتماع یهاشبکه

 خبر یااصول حرفه، رسانه یهاتی( و قابلومیتوجه به نوع )مد، یخبر
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. ردیگیهم به اشتباه شکل م یدرست و گاه یگاه یساز. برجستهخوردیاز اتفاقات رقم م یاست که در مورد بعض یخبر

سته یاما اتفاق ست که برا یدادن و جلب توجهدهد مهم جلوه یرخ م حتماً یسازکه در برج شود و یم جادیمخاطب ا یا

 کند.یموضوع حساس م کی او را نسبت به 

ضوعات ا در سته نیهمه مو ضوع تا چه اندازه دارا کیکه  دید دیوجود دارد اما با یسازبرج ست و پر رنگ  تیاهم یمو ا

 هم به نفع آن. یشود و گاهیبه ضرر آن اتفاق تمام م یخبر گاه کیدر  یسازکردن آن چه قدر ضرورت دارد. برجسته

ضر سته ابتدا در پژوهش حا سانه ،سازینظریة برج ستهموارد تعیین کننده اولویت ر یند آسازی اخبار، مراحل فرها در برج

ازی سبرجستهبانان خبر رسانه ملی برای سازی در تلویزیون و معیارهای مطلوب دروازههای برجستهسازی، روشبرجسته

 پرداخته شده است.اخبار 
 

 1یسازبرجستهنظریة 

انتخاب و  قیآنان از طر یذهن یهاتیاولو نییها بر شناخت و نگرش مردم و تعرسانه ریتأث یمدع یسازبرجسته ةیظرن

 ردنکها با برجسته معنا که رسانه نیاست. به ا یگزارش خبر در قالب خبر و دادهایاز موضوعات و رو یبعض یسازبرجسته

« ونهچگ»کنند که مردم  نییتوانند تعیگذارند. گرچه نمیم ریاطالعات مردم تأث و یآگاه بر دادها،یها و روموضوع یبعض

 نگرش، باور و رفتار است. رییسرآغاز تغ شکیب شهیو اند شندیندیب« چه ةدربار»کنند که  نییتوانند تعیاما م شند،یندیب

از  یاقدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه نیمستند، ا یهاو برنامه یخبر یهادر اخبار و گزارش ژهیها، به ورسانه

ود شیم نیکنند. حاصل کار ا یچشم پوش گریو محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات د نیمسائل و موضوعات مع

شود، یها به بحث گذاشته مو خارج از قلمرو رسانه یاز مردم در سپهر عموم یاریاز مسائل خاص توسط بس یکه بعض

 (59 و 58 صص، 1391زاده،)مهدی. شودیتوجه نم گریکه به مسائل و موضوعات د یدرحال

 .شودیخاص اطالق م یابر برنامه یگذارتیاولو یاند که به معنترجمه کرده Agenda settingرا معادل  یسازبرجسته

 ییها قادرند تصورات و پندارهارسانه کرد؛اظهار  1922سال  پمن دریل .به کار برد 2پمنیرا والتر ل اصطالحاین بار  نیاول یبرا

اما تا  شندیندیچه ب ندیبه مردم بگو توانندیمواقع نم شتریها بگفت روزنامه 1963. برنارد کوهن در ندیرا به عموم القا نما

  اند.موفق شندیندیچه و چگونه ب ةدربار ندیبگو ودبه خوانندگان خ نکهیدر ا یادیحد ز

 1972و  1968سال  یرا در رابطه با مبارزات انتخابات یقاتیتحق ،ییکایدو محقق آمرشاو و مکسول مک کومبز  دونالدبعدها 

 ند.گزارش کرد 1972در سال  یسازبرجسته ةیرا در مورد فرض کیستماتیمطالعه س نیاول و انجام دادند 1976و 

 دندیکوش ،و اطالعات یآگاه با توجه به دو عنصر یجمع یهارسانه یسازکارکرد برجسته ةنیخود در زم قاتیآنها در تحق 

 کمبککنند. م یابیانتخابات ارائه کردند، ارز انیها در جررا که رسانه ییهاامیپ یواقع یتوادهندگان و مح یرا انیرابطه م

دهندگان به عنوان موضوع مهم در انتخابات مورد توجه  یبر آنچه رأ ،یجمع یهاکردند که رسانه یریگجهینتنیز و شاو 

 (7/6/1395، بازیابی از سایت شارا، «نظریة برجسته سازی)» .گذارندیم یمهم ریتاث دهند،یقرار م

ا ر ییهاتیاولو ،یاسیهر مبارزه س یبرا یجمع یهارا مطرح کردند که رسانه هیفرض نیا در مطالعه خود، کومبزشاو و مک 

 یرأ». آنها مطالعه خود را با تمرکز بر گذارندیاثر م یاسیس یهاها نسبت به موضوعنگرش تیو بر اهم کنندیم نییتع

 یسازثار برجستهآ یافراد برا نیمستعدتر دیاند، بانگرفته میکه هنوز تصم یکسان رایانجام دادند؛ ز« نگرفته میدهندگان تصم

  (327ص ، 1384و تانکارد،  ن،یسور) باشند.

                                                           
1-  Agenda-setting theory 
2-  Walter Lippmann 
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 خصمش را ییهاویژگیآنان . مطالعاتی انجام دادند خبری موضوعات سازیبرجسته ایههویدر خصوص شنیز  روژ و گالتونگ

 انهج یاهبه تشریح فرآیندی پرداختند که بر اساس آن رویداد و شوند یک رویداد تبدیل به خبر شودسبب می که ندکرد

 شهژوپ در شگره. این دو پژورندیگمخاطبان قرار می اراختی در و شوندمی تبدیل ایرسانه تصاویر به اهرسانه لهوسی به

 عبارتند از:  که اندعامل مؤثر در جریان انتقال اخبار پرداخته 9 لتحلی و تجزیه به خود

 
توان از مطالعه ای که میهجنتی ترینمهم. مؤثرند خبری ایهبر روند انتخاب یا عدم انتخاب رویداد شدهذکر عوامل ههم

است  هتوج است. شایان نییبشیمند و تا حدودی قابل پمفرآیند انتخاب اخبار نسبتاً نظا که گالتونگ و روژ گرفت این است

 جامان هارتشبی و هنی پتون،یتکه دیگری  خارجی است. طی مطالعات اخبار انتخاب فرآیند به مربوط اهکه این مدل تن

 رد و سازیبرجسته در اهزیادی وجود داشته باشد قدرت رسانه ارتباطی و اطالعاتی منابع که نگامیه شد مشخص دادند

ه احتمال د کدریافتنانتخاباتی  محلی مبارزات در منبع اعتبار ةدربار خود شوهپژ درآنان شود. نفوذ در افراد کمتر می جهنتی

 اجتماعی ایهچون در مبارزات محلی مردم قادرند از شبکه است مبارزات ملیسازی در مبارزات محلی کمتر از وقوع برجسته

ام دادند، انج نهیزم نمیه در که شیهپژو نیز دراساس پالم گرین و کالرك  اینبر. کنند استفاده اطالعاتی منابع ةمنزل به

  .ردیگسازی کمتر انجام میبرجستهل محلی بر یکدیگر اثر متقابل دارند، ئدریافتند در جایی که عامه مردم در مورد مسا

 منافع اساس بر را افراد ایهباور و اهنجاره تجاری، ایرسانه ایهادهن که ندهدو چامسکی نشان می رمانههمچنین 

 گاننخب اجتماعی منافع از حمایت برای را مردم اهرسانه بنابراین،. ندهددولت حاکم شکل می اقتصادی و اسیسی اجتماعی،

به  زنی مسلط ایدئولوژی. است جوامع مسلط ایدئولوژی عقالنی، درك و مگانیهدریافت  برایها آن ارمعی. کنندمی آماده

کنند. می فیر جامعه را تضعهمشخص  نیبیانهج که دارد تمایل اییهنییب انهج و معارض ایهحذف آن عقاید و ارزش

  ".یاسسی مه و است ایدئولوژیک همپردازند که ای میهفیانجام وظ به" بلکه ستندنی خنثی عامل یک اهتن نه اهرسانه

سازی روی برجسته قیعم راتیتواند تاثخارجی می یاهکشور از خبری پوشش که ندهدنشان مینیز  راخی ایهشهپژو

 رجیخا ایهکشوراخبار  ةاند که پوشش منفی زیاد درباردهیرس جهیتن این به مکارانشه و وانتا .دهد نشان افکار عمومی را

 بعد محوری افکار عمومی، بهسازی، برجسته ککالسی ایهشهدر پژو دارد. وندپی اهکشور آن ةدربار منفی ایهبا نگرش

. ردیگمی قرار رفتاری این فرآیند مورد توجه زیادی ایهامدیشد اما اکنون پموضوعات برجسته از نظر عموم مربوط می

 .کنندموضوع برجسته و قدرت رفتار و نگرش را گزارش می نیب وندیبرخی از مطالعات پ

دارد. انتمن  وندیپ مختلف ایهرسانه اسییموضوعات س تمیها با دولت ایه( بر این باور است که ارزیابی1987) تیاسم

 موضوعات بر اهرسانه دیتاک کههد دنشان می برالیرو و لهانمی کارانه،محافظه ایهمحتوای سرمقاله لی( در تحل1989)

 (4و  3ص  ،1389، زاده)گیویان و رضاقلی شود.عموم می نینگرش زیادی در ب رتغیی به منجر ناآشنا،

در  گرنیا و شانتو ندریمردم، پژوهش دونالد ک یذهن یهاتیها بر اولورسانه یسازبرجسته ریتأثمطالعات از  ة دیگرینمون

آن  یاست که ط گانیکارتر و رونالد ر یمیج نیو رقابت ب یجمهور استیمبارزات انتخابات ر انیدر جر کایامر 1980

را به  آن ران،یدر ا ییکایمرآ یهاموضوع گروگان یسازمطبوعات توانستند چند روز قبل از انتخابات، با انتخاب و برجسته

 یروزیو پ یکنند و باعث شکست و لیکارتر[ تبد تیریو ضعف مد تیاز عدم کفا یا]و نمونه کایمردم امر یذهن تیاولو

تواتر

آستانه

مجاورت فرهنگیوضوح یا فقدان ابهام

همخوانی

استمرارغیرمنتظره بودن

ترکیب

ارزشهای فرهنگی و اجتماعی دروازه بانان خبری و 

دریافت کنندگان
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 کیبه عنوان  دارد و یو نظر یفرض ةصرفاً جنب نییتب نیکنند که ایاذعان م نگریو ا ندریدر انتخابات شوند. البته ک گانیر

 (59، ص 1391زاده،)مهدی اند.علت محتمل آن را مطرح ساخته

کند یاستدالل م اوداند. یم یسازعدم وقوع برجسته ایدر وقوع  یرا عامل مهم دادیموضوع و رو« آشنا بودن»زوکر،  هارولد

به اطالعات  شتریخاص داشته باشند، ب دادیموضوع و رو کینسبت به  یکمتر میمستق ة، تجربة مردمکه هرچه عام

هد، د یموضوعات ناآشنا رو یممکن است برا یسازدهد که برجستهیزوکر نشان م ة. مطالعهستند یمتک یخبر یهارسانه

 یم مهمکنند(، مفهویتجربه م میمردم به طور مستق مةکه عا ی. آشنا بودن )موضوعاتفتدیموضوعات آشنا اتفاق ن یبرا یول

 کیازه و به اند کیتمام افراد به  یبرا یسازکه، برجسته نیا گرید ةاضافه شود. نکت یسازبرجسته ةیبه نظر دیاست که با

را  یسازعدم وقوع برجسته ایتفاوت، وقوع  نیتفاوت دارند و ا ییبه راهنما ازیاز جهت ندهد؛ چرا که افراد یرخ نم وهیش

[ فرد یدانند: ارتباط اطالعات به ]کار و زندگیبر دو عامل م یرا مبتن ییبه راهنما ازی، نوریکند. مک کومبز و ویم نییتع

به  ازیباشد، ن شتریاز موضوع ب یفرد و عدم اطالع و. هرچه ارتباط اطالعات به دادی[ از موضوع و روی]و و عدم اطالع

 یازسباشد، آثار برجسته شتریب ییبه راهنما ازیفرض را مطرح کردند که هر چه ن نیاست. دو محقق فوق ا شتریب ییراهنما

 (61 ص، 1391زاده،)مهدی .ابدییم شیافزا

 

  ؟کندیم نییها را تعرسانه تیاولو یزیچه چ

کند. او یکمک م یسازبرجسته ندیانجام داده است که به درك فرآ یها کارتیاز اولو ی( در مفهوم ساز1987) میمانها

 تیعموم و اولو تیها، اولورسانه تی: اولوردیگیرا دربرم تیسه اولو یهم کنش یسازرا مطرح کرد که در آن برجسته یفرض

 :دداننیمموارد زیر را شامل  تیسه اولو نیاز ا کیهرسورین و تانکارد ابعاد . یاسیس

 
 (61، ص 1391زاده،)مهدی

بر هر  ،یاسیس تیهمگان و اولو تیاولو ها بررسانه تیاولو» دارند؛ شیگرا گریکدی بر یرگذاریسه گانه، به تاث یهاتیاولو

ارد، اما گذیها اثر مرسانه تیبر اولو یاسیس تیکند و اولوینفوذ م یاسیس تیهمگان در اولو تیگذارد. اولویم ریدو، تاث

، بازیابی «نظریة برجسته سازی)» «باشد. هیدو سو یاها، رابطهرسانه تیهمگان با اولو تیاولو نیرسد که رابطه بیمعقول به نظر م

 (7/6/1395از سایت شارا، 

 (1386 ،یرونامه همشهر تیزرگر، سا یسرو) هاسترسانه ریفهم نقش نافذ و فراگ یمناسب برا اریبس یاهینظر یسازبرجسته هینظر

ها رسانه یاز اثر بر محتوا ی(، پنج دسته اصل1991) زیو ر کریشوم کند؟یم نییها را تعرسانه تیاولو یزیچه چ نکهیدر ا اما

 اند:مطرح کردهزیر  بیرا به ترت

 

بمخاطنظرازبرجستهموضوع،(موضوعیکپوششجلوةومیزان)بودنمشهود:ازعبارتندرسانه هااولویت
(موضوعمنفییامثبتپوشش)ارزشو(شخصنیازبامحتواتناسب)

نظرازبرجستهموضوع،(معینموضوعیکازعمومآگاهیدرجه)بودنآشنا:ازعبارتندعموماولویت
(موضوعدربارهمنفییامثبتقضاوت)بودنمطلوبو(شخصباتناسبیاعالقه)شخص

کیاینکهاحتمال)عملاحتمال،(معینموضوعیکجهتدرمطلوببیشوکمعمل)حمایت:ازعبارتندسیاسیاولویت
(دولتیاحتمالیاقداماتگستره)عملآزادیو(نمایدعملموضوعدربارهدولتیدستگاه

اثرهای ناشی از فرد 

فرد کارکنان رسانه ها

اثرهای مربوط به 

رویه های رسانه ها

نفوذهای سازمانی بر 

محتوا

اثر و نفوذ خارج از 

سازمان رسانه ای
ایدئولوژی 
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 (62و  61، ص 1391زاده،)مهدی

  دادهایا و روهاز موضوع یبعض تیانتخاب و اولو یِبه معن یگذارتیصرفاً به مفهوم اولو دیرا نبا یسازبرجسته مفهوم بنابراین

 یگذارتیفراتر از اولو یسازداد. برجسته لیتقل ونیزیو تلو ویاول اخبار راد نیعناو ایاول مطبوعات  تریها در قالب تدر رسانه

  خاص خود است. یهایدگیچیها و پوهیش یو دارا
 

 سازیبرجسته ندیفرا

 :کنندیم میرا به شش مرحله تقس یسازبرجسته ندیفرا( 1983)انگل لنگ و کورت لنگ  سیگالد

 
 .سازندیم و برجسته و آنها را بارز تیرا پراهم هاتیفعال ای دادهایرو یبعض هارسانه: دادهایرو تی. اهم1

 دارند. ازین یمتفاوتخبری پوشش  زانیجلب توجه، به نوع و م یموضوعات متفاوت برا . پوشش متفاوت:2

از  یاحوزهاینکه  ایباشند دارای قالب و چارچوب  دیمورد توجه با موضوعاتو  دادهایرو :دارای چارچوب. موضوعات 3

ابتدا در چارچوب موضوعی جزئی در مبارزة انتخاباتی « واترگیت»مثاًل  داد که قابل فهم شوند.اختصاص به آنها  یمعان

 مطرح شد و این امر درك آن را در چارچوبی دیگر یعنی نشانة فساد سیاسی گسترده در آمریکا مشکل ساخت.

« یاخالق ریغ یکار»ة یاول واژة کاربرد موضوع اثر بگذارد. مثالً  تیبر درك اهم تواندیها مزبان مورد استفاده رسانه . زبان:4

 .دهدیبه موضوع م یشتریب تی، اهمهاتوسط رسانه« افتضاح» ةواژ به، «واترگیت»در مورد شنود 

 کنندیوصل م هیثانو یاند به نمادهارا که مورد توجه عموم قرار گرفته ییدادهایرو ای تیها، فعالرسانه: هیثانو ی. نمادها5

 .یک موضوع نیازمند پایه و مبنا هستندگیری دربارة چرا که مردم برای جهت

          ندیفرا کنند،یصحبت م یراجع به موضوع که اشخاص معروف و معتبر یهنگام: معروف اظهارات اشخاص .6

 تلخیص( -60، ص 1391زاده،)مهدی .کندیم دایشتاب پ یسازبرجسته

ات و موضوع یبعض «نشیگز» ایتوجه خود را بر انتخاب  یارسانه« پردازشگران»و « باناندروازه» یسازبرجسته ندیفرآ در

. ندینمایم« پردازش»خاص  ییمعنا« چارچوب»را متناسب با  یخبر یدادهایکنند، سپس رویمتمرکز م یخبر یدادهایرو

جلوه دادن  تیموضوع، توسط رسانه است که به منظور با اهم کیخاص  یهانامحسوس جنبه نشیگز ،«یچارچوب گذار»

 . ردیگیها انجام مدهیبر علت خاص پد دیتاک ن،یها و بنابرانبهج نیا

 رایکنند، زیم «یسازنهیزم»او  یابیارز یارهایدر مع رییبر مخاطب و تغ یرگذاریتاث یها براعمل، رسانه نیا جهینت در

 یارهایمع گر،ید یگرفتن برخ دهیموضوعات و ناد یتوجه به بعض قیها از طرآن رسانه یاست که ط یندیفرآ» ،یسازنهیزم

  .«دهندیم رییاز نظر مخاطبان را تغ یابیارز

 یابیارز یرا برا نهیچارچوب خاص، زم کیموضوعات و قراردادن آن در  یانتخاب برخ قیها از طررسانه ،یسازدر برجسته

 کی تیمخاطبان هم اهم .ندینمایاشخاص فراهم م «یاعتباریب» ای« اعتبار» نیموضوع و همچن کی« بد» ای« خوب»

اهمیت 

رویدادها

پوشش متفاوت

موضوعات 

دارای 

چارچوب

زبان
نمادهای 

ثانویه

اظهارات 

اشخاص 

معروف
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 یابیاند، ارزدهیها شنکه از رسانه ییهاامیاخبار و پ قیاز طر راًیکه اخ یدیموضوع را بر حسب موضوعات مورد تاک ایشخص 

 کنند. یم

 تیدر اولو یقرار دادن موضوع ندیاز آن است که فرا یو حاک یگذارتیتر از اولودهیچیپ یسازمفهوم برجسته ن،یبنابرا

موضوع  کی یچارچوب ساز یها برارسانه ةویدهد که شیمفهوم نشان م نیگذرد. ایبرد و از چند مرحله میعموم، زمان م

گام به هن زیتواند مؤثر باشد و نقش اشخاص معروف و معتبر نیکنند، میمآن استفاده  فیتوص یکه برا یمهم یهاو واژه

 است. رگذاریموضوع، مهم و تأث ةاظهارنظر دربار

تمرکز  موضوع کی «تیاهم»موضوع، بر  کیمثبت نسبت به  ای یمنف یهادگاهیتمرکز بر د یبه جا یسازبرجسته محققان

به  یکه در رابطه با چه موضوعات دیگویخوانندگان و شنوندگان م دگان،ننیها به برسانه تیدر اولو تیاهم نی. اندینمایم

 یقرار دارد به عنوان مسائل نسبتًا مهم تلق تیکه در اولو یموضوع آناست که بر حسب  یادرجه تیتفکر بپردازند. اهم

عموم و  تیرسانه، به اولو تیموضوع، در اولو کی تیاست که اهم یزمان یسازبرجسته ندیدر فرآ تیشود. اوج اهمیم

 (7/6/1395، بازیابی از سایت شارا، «نظریة برجسته سازی)». کندیم رییتغ استیس تیاولو
 

 ی جمعیدر رسانه ها یساز برجسته

و  موضوع کرده رشیماده پذآمخاطبان را  ذهنیت ینه چینها با زمی، رسانهسازیفرایند برجسته یط ،پردازانهیبه زعم نظر

که  یزمانهاست. آن عه به دلیل اعتبارجام یهاتیها بر اولوسانهر کنند. تأثیریخود را به آنان منتقل م یهاتیاولو سپس

د نکنیقل مها منتخود را نیز به آن یماعاجت از اعتبار یدهند، در اصل مقداریرا انعکاس م خاص یاسوژه ایها موضوع سانهر

 است. است که رسانه مورد نظر آن را انعکاس داده اهمّیت یدارا کند که موضوع حتماًیچنین استنباط م مخاطب و

ی ابانان رسانهفراگردی است که در آن پوشش نسبی مباحث خبری عمومی از طرف دروازههای جمعی، سازی رسانهبرجسته

ازی سگیرد. همچنین این نوع برجستهشوند و تاثیر رویدادهای خبری مهم مبتنی بر عالیق مخاطبان شکل میهدایت می

 (13، ص 1389پور، )آذری و هاشمیگیری است. به روش تحلیل محتوا قابل اندازه

متفاوت است. اگرچه اصول کلی مشترکی در  ،های مختلفسازی در رسانههای برجستهاکبر نصرالهی معتقد است: روش

های آن در تلویزیون با مطبوعات متفاوت است. ها وجود دارد، اما در عین حال برخی از روشاین زمینه در همة رسانه

 گیرد:یدادها بهره میسازی روهای زیر برای برجستهتلویزیون بیشتر از روش

 
 (15، ص 1396)بابایی و مهرعلی ، 

روش های 

برجسته سازی در 

تلویزیون

محل پخش 

(چینیش)

زمان اختصاص 

داده شده

ساعت پخش

ارتباط )قالب 

زنده، دعوت به 

نحوه اجرای ...(استودیو و 

گوینده

خبر فوری

هدالین و 

چینش آن
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ازی سسازی است. درست همانند مطبوعات که با اندازه و مکان استقرار تیتر، رنگ و برجستهچینش اخبار نوعی برجسته

های اهمیت خبر و جلب تلویزیون یکی از راه –در رادیو  .کنندحجم و ... اهمیت خبر را تعیین و توجه مخاطب را جلب می

 (171، ص 1386)نصراللهی، توجه مخاطبان، ترتیب قرار گرفتن آن است. 

گوناگون مورد  یخبر یهارسانه ریمفهوم عام در مورد تاث کیبه عنوان  یسازبرجستههمچنین به عقیدة حسین قندی؛ 

ا قرار هانتشار و ارائه اخبار در رسانه ةویو ش یسیخبرنو یهاتفاوت ریاما شکل و نحوه آن تحت تاث رد،یگیاستفاده قرار م

ن خبر، خواند بیعالوه بر ترت ونیزیقرائت خبر و صوت است؛ اما در تلو بیبه اخبار بر اساس ترت یدهتیاولو و،یراد در دارد.

 یبندهنون صفحاخبار با استفاده از ف یسازشود. در مطبوعات برجستهیاستفاده م زیصدا و رنگ ن لم،یف د،یاز عکس، اسال

-جستهبر یبرا ویخبر در صفحه، کادر ترام و چاپ نگات گاهینقش، طرح، جا عکس،استفاده از  تر،ی. اندازه تردیگیصورت م

 (7/6/1395، بازیابی از سایت شارا، «نظریة برجسته سازی)»اخبار مطبوعات موثر هستند  یساز

 

 سازی خبر برجستهدروازه بانان برای معیارهای مطلوب 

نتخاب بر اتوجه خود را تنها  یارسانه« پردازشگران»و « باناندروازه» یسازبرجسته ندیفرآ درشد  پیشتر اشارهطور که همان

بانان بر اساس چه خواهیم بدانیم که این دروازه. حال میکنندیمتمرکز م یخبر یدادهایموضوعات و رو یبعض نشیگز ای

 گیرند. براساسکنند و اکثر این اخبار را نادیده میاخبار برخی را گزینش و پخش می معیارهایی از میان انبوه اطالعات و

بانی خبر در رسانه ملی درخصوص معیارهای مطلوب دروازه 1393نیا و غالمرضا غالمی در سال تحقیقی که جاسم نعمت

 شرح زیر به دست آمده است: سازی اخبار بهاند معیارهای مطلوب رسانه ملی برای انتخاب و برجستهانجام داده

 
 سازی، حذفاطالعات براساس معیارهای فوق انتخاب شده سپس اقداماتی در راستای فرآوری خبر، مانند تغییر، برجسته

انه های رسگیرد. این فرآوری به منظور کنترل بر اخبار و افکار براساس خواستهیک بخش و ... روی این اطالعات صورت می

 (56تا  50، صص 1393و غالمی،  نیا)نعمتگیرد. بانان صورت میی دروازههاملی و سلیقه

 

در خبر برجسته سازی هایی ازنمونه  

های جمعی این توان را دارند که موضوعات مختلف را وارد بحث عمومی نمایند. سازی بر آن است که رسانهنظریة برجسته

یابد. آنها موم افزایش مین از نظر عشود، اهمیت آموضوعی جلب میهای جمعی به براین اساس، زمانی که توجه رسانه

دهندة چیزهایی است که تودة مردم باید راجع به آنها فکر کنند، بدانند و کنند که نشانمدام موضوعاتی را عرضه می

م بیشتر هستند ک های خبری قادرند زحمت عموم را برای یافتن موضوعاتی که نیازمند توجهاحساس داشته باشند. رسانه

ها هایی که الزم است رسانهسازیبنابراین در این بخش چندنمونه از برجسته (82و  81، صص 1395شرفی، و  افشارکهن)کنند. 

 شود. بیشتر مورد توجه قرار دهند آورده می

ارزش های دینی و اسالمی

منافع ملی و امنیت ملی

مغایر نبودن با قانون اساسی و  قوانین عمومی

کشور و مقررات حرفه ای

همبستگی ملی و توجه به تنوع قومی، زبانی،

مذهبی، دینی موجود در کشور

امیدبخش بودن خبر در مجموع

پوشش خبری فراجناحی

کنترل خشونت

سرعت در انتقال خبر

رعایت عدالت جغرافیای کشوری

فرصت و تهدید موقعیت ژئوپولتیک ایران در

منطقه و جهان

ر فرصت و تهدید مخاطب مقایسه گر که به دیگ

رسانه ها نیز دسترسی دارد

ه فرصت و تهدید گسترش و عمومیت نفوذ شبک

های اجتماعی

رسالت اطالع رسانی، آگاهی بخشی، 

آموزشی و  سرگرمی

توجه به تفاوت شبکه ها و بخش های خبری

و قابلیت های رسانه( مدیوم)توجه به نوع 

اصول حرفه ای خبر
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 سازی تهاز نظریه برجس ها با استفادههای نقش آفرینی و تاثیر رسانهیکی از حیطه :سازی مخاطبانبسیج سیاسی و همراه

های عمومی، هایی مانند انتخابات، همیاریسازی مخاطبان در مقولهگری جمعی بسیج سیاسی و همراهدر عرصة کنش

-های مردمی، گزارشهای گفتگو محور، گزارشگیری از برنامهها در بخش خبر با بهرهراهپیمایی و ... است. کارگزاران رسانه

 ت رسانی و نیز بسیج و هدایهای تلفنی و تصویری و نماهنگ به اطالعتحلیلی، ارتباط و گفتگو هایهای مستند، گزارش

 کنند. مردم در راستای اهداف تعیین شده اقدام می
قاسم سلیمانی که موجب عشق و عالقة حاج های سردار شهید سپهبد ها و جانفشانیهای شخصیتی و فداکاریبه عنوان مثال فارغ از ویژگی

توان نقش تلویزیون را در تشییع باشکوه پیکر ایشان و همراهانشان را نادیده گرفت. نظیر مسلمانان به ویژه مردم ایران به ایشان شده است، نمییب

 نسازی خدمات شایستة سردار سلیمانی و همچنیهای مخاطبان و برجستههای همراه کننده، متناسب با ویژگیتلویزیون با تولید و پخش پیام

جامعه نقش مهمی ایفا کرد و موجب  د همدلی و به صحنه آوردن همة قشرهایبازنمایی ابعاد ترور ناجوانمردانة ایشان، در بسیج عمومی، ایجا

 خلق این حماسة چند میلیونی شد. 

یم و های غیرمستقانتقال پیام بر شیوههای مستقیم و ترغیبی در سازی مخاطبان در ماجرای ترور سردار سلیمانی، غلبة شیوههرچند برای همراه

سد رای مخاطبان و همچنین گسترش میدان رقابت برای رسانه ملی، به نظر میاقناعی مشهود بود اما با توجه به افزایش دانش و نیز سواد رسانه

در  های اقناعیم و به کارگیری تکنیکهای غیرمستقیدر مواردی همچون انتخابات و یا راهپمایی روز قدس، ضروری است که رسانه ملی با شیوه

ها و سالیق مخاطبان در تولید و فرستادن پیام های خود، سبب افزایش ضریب نفوذ و درونی شدن پیام شود. همچنین به عالیق، ویژگیبرنامه

ربرگیرد و برای مشارکت در امر خاصی تواند همه قشرهای جامعه را دهای معمولی و با سطح نازلی از اطالعات، نمیتوجه شود زیرا تولید برنامه

ملی نباید به جای به خدمت گرفتن قوه تعقل، احساسات مخاطبان را هدف قرار دهد؛ بنابراین الزم است که در  های خبر رسانهفراخواند. برنامه

ا چنین مراسمی رقم بخورد. همچنین بمختلف جامعه تولید شود تا مشارکت همگانی در قشرهای های متنوعی متناسب با هایی پیامچنین بزنگاه

صوص های خبری مختردید حضور بیشتر نخبگان، جوانان، زنان و ... در برنامههای نخبگان و دانشگاهیان در جامعه، بیتوجه به تاثیرگذاری دیدگاه

 تواند برد معنایی آن را تقویت کند.ها و انتخابات، میدعوت به راهپیمایی

 در رفتار سالمت رییتغ ،یپزشک یهاینوآور نیترتازه یو معرف شیها همواره با نمارسانه :سبک زندگی سالمت محور ،

انسان  یدر زندگ یامرتبط با آن نقش برجسته یمربوط به سالمت و سبک زندگ ریتصاو شیاطالعات سالمت، نما دیتول

یم ریها تأثبر آن ای سازندیرا م یماریباورها و ادراکات افراد از سالمت و ب ،یارسانه یهاشینما .کنندیم یباز یامروز

 توانندینم شهیخبرها هم یمحتوا. دهندیقرار م ریخود رفتار سالمت را تحت تأث ةباورها و ادراکات به نوب نیو ا گذارند

 گذارندب ریتأث ند،یجلب نما یرا نسبت به ارزش موضوع اوتوجه  کهنیبر ا توانندیدهند اما م رییرا تغ مخاطبموجود  ةدیعق

 .دهندرا افزایش سالمت محور  یمرتبط با سبک زندگ ةدانش کسب شد زانیمو 
ل )شام یارتباط جمع لیوسامخاطبان برجسته سازند.  یها را براسالم و لزوم اخذ آن یسبک زندگ یهاشاخص کهرا دارند  ییتوانا نیها ارسانه

اند و به آن فکر کند، بد دیچه را که مخاطب باسالمت محور، آن یسبک زندگ یسازبا برجسته( نترنتیروزنامه، مجله، کتاب و ا و،یراد ون،یزیتلو

و شناخت شهروندان  یآگاه زانیسالمت محور، م یدانش مرتبط با سبک زندگ یسازقادرند با برجسته هارسانه. کنندیم نییتع د،یاحساس نما

 یدگدانش مرتبط با سبک زن یسازوقوع برجسته ور،یارتقا دهند. البته از منظر مک کامبز و و یسبک از زندگ نیمرتبط با ا یرفتارها ةنیرا در زم

به  ازیاساس، هرچه ن نیافتد. بر ااتفاق  کسانی تواندینم ییبه راهنما ازیاز جهت احساس ن ،یارتباط جمع لیمخاطبان وسا نیسالمت محور در ب

ک در ارتباط با دانش مرتبط با سب یارسانه یسازباشد، افراد اثر برجسته شتریب مخاطبان نیرفتار مرتبط با سالمت در ب ةنیدر زم ییراهنما

  (91و  90، صص 1395)افشارکهن و شرفی، . ندینمایکسب م یشتریو دانش ب رفتهیپذ شتریسالمت محور را ب یزندگ

 ای گیری رساااانهای از افکار عمومی در ورزش تحت تاثیر جهتبخش قابل مالحظه: محورهای ورزشــی گفتگو برنامه

های گفتگومحور ورزشی و خبر ورزشی به بیان انتقادات و اختالفات و حواشی است. در حال حاضر حجم وسیعی از برنامه

و های خبری و زمان زیادی از بخش های فوتبال، اختالفات مدیران و ... پرداختهای به ویژه مسااائل باشااگاهورزش حرفه

ا ههای گفتگومحور، بدون توجه به سایر شاخصتلویزیون در برنامهدهند. ورزشی را به خود اختصاص میوگو محور های گفتبرنامه

ستمزد بازیکنان را مطرح می سائل مالی به ویژه د شتر م سفاندهد. می های مالی، منافع مادی و درآمدزایی را پررنگ جلوهکند و بحثبی با ه متا

گیرد. کننده سااالمت را میهای تامینشااود و جای ترویج و معرفی ورزشتبلیغ منافع مادی و درآمدزایی، جنبة بهداشااتی ورزش کمرنگ می
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ستاندارد گرفته می شی با رویکرد علمی و ا سائل ورز سی و م سا شکالت ا صت پرداختن به م شی، فر شی ورز د. وشهمچنین با پرداختن به حوا

شود همواره شود به تدریج این ذائقه و عالقه در مخاطب ایجاد شده و باعث میها و اختالفات ورزشی درگیر میوقتی همیشه مخاطب با چالش

  (1393، «ای از نتیجه تحقیقخالصه»عرب نرمی و دیگران، ) ای شود و به دیدن و شنیدن آن عادت کند.پیگیر مسائل حاشیه

 ترین منبع اطالعات محسوب شده و های جمعی به ویژه تلویزیون به عنوان مهمرسانه :محیطیقای فرهنگ زیستارت

 هایآگاهی افکار عمومی و آماده کردن آنها در مواجهه با چالش با گستره وسیع مخاطبان خود، ابزار کلیدی در امر آموزش و

 سازی مسائل محیط زیستیلویزیون ضمن برجستهخبر تآیند. زیست محیطی و عمومی کردن فرهنگ محیط زیست به شمار می

یران گهای دولت، در افزایش پاسخگویی تصمیمها، اقدامات و وعدهو آگاهی بخشی دربارة خطراتی که متوجه محیط زیست است، با اعالم سیاست

یط زیست، ضمن اینکه منبعی مهم سیاسی و دولتمردان به مسائل زیست محیطی موثر است. اطالع رسانی خبر رسانه ملی دربارة تخریب مح

 د. اندیشی کننمداران برای کاستن از این خطرات چارهتواند منبعی مهم برای عامه مردم باشد تا در کنار سیاستگذاران است میبرای سیاست
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