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 یِخبر یها ونیزیمطالعه ساختار و نحوه پوشش اخبار در تلو

 رانیمرتبط با مناسبات ا یمطالب خبر یِ)مطالعه موردی الملل نیب

 وز،ین فاکس ان، ان یس زبانِ یسیانگل یها تیسا در وب کایو آمر

 (یو یو پرس ت رهیالجز
  

  نژاد یعبدالله رضایعل
دانشکده علوم ارتباطات،  ینگار گروه روزنامه اریاستاد

 .ایران ،تهران، ییدانشگاه عالمه طباطبا
 

  دیاحمد ام
 دانشجوی دكتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی،   

 .ایران ،تهران

  چکیده
پ شیمقاله مطالعه به ارو مناسبات و روابط به مربوط پوششاخبار نحوه و آمررانيساختار درکايو

ازبرجام،يدونالدترامپوپسازخروجويجمهوراستيدردورانرزبانیسیانگلیالمللنیبيهارسانه

«يویپرست»و«رهيالجز»،«وزینفاکس»،«انانیس»يهاتيسامرتبطدروبيمطالبخبریبررسقيازطر

مطلب564آنشامليشدهوجامعهآماراستفادهیکميمحتوالیپژوهشازروشتحلني.دراپردازدیم

مندنظامیتصادفيریگازروشنمونهقیتحقنياست.درا9102ماههاولسالششیدربازهزمانيخبر

نشاندادکهینییوتبیفیدردوسطحتوصقیتحقيهاافتهيمتناوباستفادهشدهاست.ياصورتهفتهبه

اشتریب در مناسباتایمنفيریگجهتيداراهاتيساوبنيمطالبمنتشرشده آمررانينسبتبه کايو

دونيازروابطومناسباتایمنفيحجمازخبرهانيشتریبان،انیسان،یمنياند.درادرصد(بوده6544)

نشانقیتحقنيانیتعلقداشت.همچنرهيبهالجززینیمنفيریگجهتني.کمترستکشوررابازتابدادها

درصد(مورد3447)یخاصیرابابرجستگيریبرخوردودرگيارزشخبرت،يسادادکههرچهاروب

جينتا،یمنظرکلکيدوکشوراست.ازنيدهندهحجمتنشدرروابطانشاننياند؛کهاقراردادهدیتأک

يدادهايازرویموردبررسیونيزيتلويهاشبکهيیِوبازنماياپوششرسانهکهنوعدهدینشانمژوهشپ

س واشنگتناز مناسباتتهرانو روابطو ایاصليهااستیمعطوفبه در پنيوکالنخود يرویرابطه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولa.omid1984@gmail.com 

mailto:mh.rahbari90@gmail.com
mailto: zhashemi@ut.ac.ir
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اکنندیم همراستاني. همگرايینوع سيیو تصماستمدارانیبا درطوربه،یاسیسسازانمیو خاص،

 قابلمشاهدهاست.گريديازسو«يویپرست»سووکياز«وزینفاکس»و«انانیس»يهاتيساوب

 .یو یپرس ت ره،یالجز وز،ین فاکس ان، ان یس کا،یو آمر رانیروابط ا :ها واژهکلید
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  همقدم
می سر جهانیبه رسانهدر جنبهبريمکه و تمامیابعاد تقريباً و کرده احاطه را ما هايها

ها،شايدايشدنزندگیانساناند.درعصررسانهروزمرهماراتحتتأثیرقراردادهزندگی

هاياجتماعیمبتنیبروبوتلفنهمراهويژهرسانههاوبهاندازهرسانههیچعاملديگريبه

پديده از ما شناخت و آگاهی میزان بر غیرمستقیم يا مستقیم رخدادهايتأثیرات و ها

اي،مردمدنیاتمايلايجادارتباطاتبامحیطاطرافماندارد.درچنینزمانهپیرامونیماو

هايسرگرمی،علمی،هابهبرنامهدهند.آنهايگوناگوننشانمیزياديبهمصرفرسانه

توجهیازشناختونگرشخودنسبتآموزشیواخبارتوجهزياديدارندوبخشقابل

کنند.دراينمیانعالقهمردمبهاخباروآگاهیهادريافتمیبهدنیايپیرامونراازرسانه

می همچنانروبهفزونیاستوشبکهازآنچهدرگوشهوکناردنیا هايخبريوگذرد،

تأثیرگذارترينرسانهالمللیازجملهپربینندههايبینخبرگزاري هايجهانیهستند.ترينو

برجستهرسانه با انتشهايیکه و جهتسازي دنبال روايتخود، به اخبار شناختار دهی

اجتماعیمردمدربارهرخدادهايجهانهستند.

شبکه روزافزونِ توسعه گسترشاينترنتو اطالعبا اينترنتوهاي بر مبتنی رسانی

رسانه همراه، تلفن بخشقابلاخیراً پیامها از امکاناتتوجهی از استفاده با را خود هاي

گسترده قابلیتشبکه پلتفرمجهانیاينترنتو در موجود ايهايجديدرسانههايفراوانِ

 .دهندهاياجتماعیمبتنیبرتلفنهمراهدراختیارمخاطبانانبوهخودقرارمیويژهشبکهبه

کشورهرندرست.تلويزيواخیردههاپنجرسانهگیرترينافرنتلويزيودراينمیان،

« اجريارسانه ن میشمرصلی« اشوده و د يا واغلب به لتدوبسته ها و ايا رختیادر

شگسترشاهد0291دهههاهستند.رکشوديقتصاواسیاسیيهاقطبرگبزيهاشرکت

يهاارههايینظیرماهوآورينوتوتباطاارنیکولکترياهاسانهسودامنهرمقیاسابقهبی

سابقهبیدهوسطحیگستررادرهامانايیپخشپیامرتوايند.اپخشمستقیمتلويزيونیبو

نمکاا ساخته پذير و جديد يکمرحله تباطااريخجهانیرتادر ترا اپديد ستآورده

 (71:0721)افخمیوسلسله،
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رسانه اين، بر بینافزون بزرگ تلويزيونهاي ازجمله نقشالمللی جهانی هاي

دربهرهپررنگ هايجديدبرايبرقرارييرسانههاگیريفضاياينترنتوقابلیتتريرا

هايهادارند.دراينراستا،شبکههاوباورهايآندهیبهنگرشارتباطبامخاطبانوشکل

هايگذشتهوباو...،ازسال«نیوزفاکس»،«سیبیبی»،«انانسی»المللیهمچونخبريبین

ايفراوانتعاملیوچندرسانههايهايخبريبهشکلیمؤثرازقابلیتسايتاندازيوبراه

فیلم،زمانبامخاطب،استفادهازفرامتنموجود،همچونارتباطهم هامانندعکس،صدا،

موشن بیناينفوگرافی، پخش کنار در و برده بهره و... امواجگرافی طريق از المللی

پیام ديگر فضايوبو در را نفوذخود و گستره المللینهايمطرحبیرسانتلويزيونی،

اند.توسعهبخشیده

وحتی«نیوزفاکس»،«انانسی»هايیمانندالمللی،شبکههايخبريبیندرمیانشبکه

الجزيره» بینکنندهنقشتعیین« جريان در واي روابط و ايران محوريت با اخبار المللی

عرصهسیاستعنوانيکموضوعداغوپرچالشدرمتحدهآمريکابهمناسباتآنبااياالت

کردهبین ايفا رسانهالملل نقشاين و جايگاه به توجه با رويدادهاياند. بازنمايی در ها

زمان در و موضوع اين با شکلمرتبط نگرشهايی به ودهی سیاستمداران افکار و ها

زبانهايانگلیسیسايتسازانعرصهسیاستخارجیدرکشورهايمختلف،وبتصمیم

اند.شدهوموردمطالعهقرارگرفتهالمللیدراينپژوهشانتخاباثرگذاربیناينسهرسانه

انگلیسی نقشرسانه به توجه با سويديگر، پرستیاز تصويرسازيزبان ويدر

عنوانيکرسانهحاکمیتیوبازگوکنندهمواضعرسمیالمللیازايرانوجايگاهآنبهبین

چا مسائل و موضوعات قبال در بینلشايران نظام در اسالمی جمهوري الملل،زاي

انگلیسیوب بینسايتاينرسانه رسانه سه کنار مبتنیبرهدفالمللیپیشزباندر گفته

پژوهشحاضرانتخابوبررسیشدهاست.

فراوانیمخاطبانوجايگاهرسانه بهسببفراگیري، هايموردبررسیدردرمجموع،

هابامنطقهوحتیجهان،بامطالعهنحوهمواجههاينرسانهايکشورهايخود،نظامرسانه

ايبهنوعتوانازرهگذريکبررسیمقايسهموضوعِروابطومناسباتايرانوآمريکامی
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( تصويرسازي چگونگی آنimage-makingو مخاطبان( میان در موضوع اين از ها

تصمیم نیز جهانیو افزون بررسیوبسازانسیاستخارجیپیبرد. اين، هايسايتبر

شبکهانگلیسی میزبان فراهم را امکان اين ذکرشده تلويزيونی وهاي مطالعه تا کند

اصلی)انگلیسی(بدونهیچدخلوتصرفیکهاحیاناًدرترجمهوتحلیلاخباربازبانتجزيه

رويمیاخبارتوسطمترجمانرسانه تصويردقیقها تا انجامشود تريازاملتروکدهد،

.نحوهبازنمايیِرويدادهايموردبررسیبهدستآيد

 اهداف و سؤاالت پژوهش

مناسبات روابطو مربوطبه پوششاخبار نحوه و ساختار مطالعه هدفاصلیاينمقاله،

رسانه در آمريکا و بینايران انگلیسیهاي دونالدالمللی رياستجمهوري زمان در زبان

م از وي خروج و درترامپ مرتبط خبري مطالب بررسی طريق از برجام عاهده

ودوران9102درسال«ويپرستی»و«الجزيره»،«نیوزفاکس»،«انانسی»هايسايتوب

پرتنشدرروابطتهرانوواشنگتندرزمانرياستجمهورياودرآمريکاست.

ندازمطالعهشیوهاشودکهعبارتدراينمقالهبهبرخیاهداففرعینیزپرداختهمی

هايخبري،بررسیساختارموضوعیمطالب،ارائهخبر،قالبوشکلخبر،عناصروارزش

ايو...گیرياخبار،سبکپوششرسانهمنابعخبري،جهت

جنبه آشکارسازي دنبال به حاضر تحقیق اينکه به توجه گوناگونبا زواياي و ها

پسموردبررسیومقايسهمیانآنهايخبريسايتساختاراخباردروب تأکیددارد، ها

شدههايتحقیقاستفادهجايفرضیهازسؤالفرضیهخاصیدراينتحقیقمطرحنیستوبه

:هايتحقیقبهشرحزيراستترينسؤالرو،اصلیاست.ازاين

میان (0 معناداري تفاوت اخبار، در برجسته خبري ارزش بر تأکید منظر از آيا

 هايموردبررسیوجوددارد؟رسانه

 هايخبريچگونهبودهاست؟سايتگیرياخباردرهريکازوبجهت (9

تفاوتمعناداريمیانرسانه (7 خبر، ارائه ازنظرشکل)قالب( هايموردبررسیآيا

 وجوددارد؟
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هايموردمطالعهازلحاظسختخبرونرمسايتنوعاخبارموردبررسیدروب (5

خبرچگونهاست؟

 نظریمبانی 

 المللی اخبار جریان بین

آمدهدربارهسهمدلمتمايزِمرکزعملمطالعاتیکهدرزمینهجريانخبرهادرنظامجهانیبه

هايیراارائهکردهاست.جنوبومثلثیفرضیه-پیرامونی،شمال-

المللیاخباراستکهدرپیرامونیيکیازالگوهايبرجستهجريانبین-مدلمرکز

ساختاريامپريالیسمازيوهانگالتونگنموديافتهاست.دراينتئوري،جهانبهدوتئوري

اطالق وابسته مناطق به که پیرامون و حاکم جوامع يا مرکز است: شده بخشتقسیم

اينسازهمی بههايتئوريکبهکنششود. و هايمتقابلفرهنگیوارتباطیمرتبطشده

به عکنشمتقابلعمودي نابرابريملتمثابه اشارهاملعمده مدل،ها اين در است. شده

ارتباطاتبینشبکه فئودالی نابرابريهاي اين به است، مرکز ملل کنترل در هاالمللیکه

می میدامن را فرضیه اين بینزند. وضعیتخبرهاي که محور چهار به راتوان المللی

:کند،خالصهکردمشخصمی

شود،ازهايمطبوعاتیجهانگزارشمیکهدرسیستم«کزمر».رويدادهايخبري0

.اطمینانبیشتريبرخورداراست

9 میان خبرها تبادل میزان مرکز». » پیرامون»و ملل« بینخود خبرها تبادل میزان و

.بايکديگرتفاوتبسیارزياديدارد«مرکز»

خبرهايملل7 مرکز». ر« در رويدادهايخارجیرا بیشترياز هايمللسانهسهم

.دهندپوششمی«مرکز»

بسیارناچیزاستويااصالًوجودندارد،«پیرامون»درمیانملل«جريانخبر».تقريبا5ً

به بیشترصدقمیاينامر توسطاستعمار درطولمرزهايبهوجودآمده کند)کیا،ويژه

(.51ص0790
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 پیرامونی -مدل مرکز  .9 شکل

فرضیهمبتنیاستکهجريانخبرها،يکجريانعمودياست.اينفرضیهمدلدوم،براين

سويکشورهايتوسعهمی از جريانخبرها بهگويد، )شمال( بهيافته سويکشورهايرو

که-هايافقیدرونشمالودرونشمالودرونجنوبتوسعه)جنوب(استوجريان

کهجريانخبرهادرشود.درحالیمکملآنمحسوبمی-حجمدومیازاولیکمتراست

سويشمالوجوددارد،امابهطرزچشمگیريدرمقايسهباحجمحدمطلوبیازجنوببه

.سويجنوب،ازحجمکمتريبرخورداراستجريانخبرهاازطرفشمالبه

جنوبجهتینیزوجودداردکهبهآنجريانمدور-عالوهبراين،درمدلشمال

درمی خبرهايیکهخبرنگارانشمالدرجنوبگردآوريکردهگويند. اند،اينجريان،

برايپردازشوويراستاريبهشمالفرستادهقبلازبازگشتنهايیبهرسانه هايجنوب،

شود.می
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 جنوب -مدل شمال  .2شکل 

که«ريزماتا»جنوبپرداختهاست.-ايوجودداردکهبهفرضیهشمالهايعديدهپژوهش

هايآمريکايالتینرابررسیکرد،ازجملهاينپژوهشگراناست.روزنامه0234درسال

پژوهشوينشاندادکهخبرهايخارجیدرآمريکايالتینتحتسلطهجريانخبري

.شمالاست

کشورعربی2دربارهجريانخبرهادر0233آمدهدراواخرسالعملهايبهبررسی

تحقیقات-يانجنوبنیزبیانگرحضورغالبجر کاپالن»جنوبآنمنطقهبود. درباره«

بهرسانه ويژهدرامرپوششدادنرويدادهايجهانروبهتوسعه،حکايتازهايآمريکا

.يکنارسايیعمومیدرحجم،میدانونوعخبرهايمنتشرشدهداشت

توسعهخبرگزاري کشورهاي عمده فهاي يونايتدپرس، آسوشیتدپرس، رانسيافته

بومی گیرندگان آنانموردتوجه نظر از که تاسخبرهايیرا و رويتر اينترناشنال، پرس،

پوششمیآن روزنامههاست، درباره ثروت،دهند. با ارتباط در توجه اين آمريکا، هاي

گیرد.گرايیوتوانبالقوهسیاسیخوانندگانشکلمینخبه

کندوسپسهشرقوغربتقسیممیمدلسوم،يکجريانمثلثیاستکهشمالراب

(.59-50صص0790سازد)کیا،هريکرابهجنوبمتصلمی
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 : مدل مثلثی.9شکل 

 يانجامهاسیربراز چهاابیننجرياوسويرويسمتبرشده لمللیخبرها گرفتهر نتیجه

بياغرلومرکزيعنیشماالمللیازيبینکثرخبرهااستکهاينانخستیننتیجهد:شومی

،حقیقتدريعنید،گیررتمیحاکمصويهاوسیلهخبرگزاريربهينکاايابد.نمیجريا

نجريادربهتوسعهيروهارکشوسوييافتهبهيتوسعههارکشووازستدياعمونجريا

يکعامل،سیاسی،فرهنگی،نی،روافیايی(طبیعیا)جغرورتينکهمجادومايژگیوست.ا

رخبرهدرپوششکنندوتعیینمهم ابومیيهاسانهياست. در يبهخبرهابچورينچا،

يپااروستکهايناند.سومیننتیجهيداريشبیشتراگردفیايیخواجغرمنطقهبهطمربو

 اياالتغربی آو متحده رمريکا پوششخبرسانهدر بیشترين ها را خوي ابه صختصاد

دمی حالهند. کمترشوشپنسوسیالیستجهايهارکشوآنکه باألخرمیيداده ه،شوند.

دجووبهتوسعهيروهارکشويافتهوهمدريتوسعههارکشودرفقیهمناگرچهجرياا

ا دارد، مدديعمونمقايسهباجرياندرجرياعازيننواما کليدرسهمکمترورازيا

(72:0793)موالنا،سترداراپوششبرخو
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 عینیت و سوگیری در خبر

نگاري،تقريباًازيکقرنپیش،توسعهپیداکردهاستکهدرابتدادرروزنامهمفهومعینیت

می تولید خبرنگاران که بود احساسی خبرهاي به واکنشنسبت عقايدنوعی و کردند

(.60ص0723دادند)شريفیوامیدي،شخصیخودرادرخبرهادخالتمی

به  عینیت بهواژه طورکلی، يکرويکرد شرح روزنامهمنظور در روشی نگارييا

روزنامه بدونهیچنگارانمیمعرفیشد. عینی، دريکراه را بازتابیازتوانندخبر گونه

 )پوتر، دهند ارائه سازمانی و هکت)9116سوگیريشخصی می0295(. ادعا که( کند

اولاينکهدراستفادهازمنابعخبري،سوگیريدرخبردردوحالتاتفاقمی تعادلافتد:

وجودنداشتهباشدودرحالتدوم،درخبرتحريفیازواقعیتوجودداشتهباشد)همان(.

هايازنظرهربرتگنز،عینیتعبارتاستازتالشآگاهانهبرايجداسازيدانسته

ارزش از شخصیگزارشگر شیوههاي و روش جداسازي معنی به جداسازي اين اش.

واقعیت وگردآوري نوشتن و بهها آن وگونهعرضه بیان نهايی، گزارش استکه اي

واضحاستکهاصطالحعینیتدراظهاريبرايحمايتازارزش هايگزارشگرنباشد.

برابراصطالحسوگیريقراردارد.دراخبار،سوگیريبهمعنايگرايشسیستماتیک،بهنفع

.(Mcquail, 1992:192)يکطرفياعلیهديگرياست

ازجملهاصلعینی  باوجودظاهرجذابودلنشینآنفارغازانتقادنبودهاست. ت،

طرفیخود،عینیتوبی«گردانندگانافکار»اينمنتقدان،هربرتشیلراستکهدرکتاب

.دهندهايخبريراشکلمیداندکهمحتوايپیامهايیمیراازجملهاسطوره

دهیبرايسرپوشگذاشتنبرفريبجمعیبهعقیدهوي،گردانندگانوسايلارتباط

دست بهو که خود مخاطبان فکري میکاري انجام طبیعی بیطور اصل بر طرفیشود

بهکنندوبدينترتیبواقعیتنگارانتکیهمیروزنامه را عنوانرويدادهايهايقلبشده

بقاتیامکانهاياجتماعیومنافعطکهدرواقعبهعلتتعارضدهند.درحالیعینیارائهمی

.(Schiller, 1973 p11)گرايیوجودنداردعینی
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اينکهسوگیريدرخبرچراوجوددارد،بهعواملمختلفیهمچون،ايدئولوژيحاکم

جايتوجهبهمنافعملیهايبنگاهخبري،حاکمبودنتفکرجناحیبهبرحکومت،سیاست

ايبهجامعهديگرمتفاوتاست.عهونیاترفتاريخبرنگاروغیرهبستگیداردکهازجام

هايچپ(درپژوهشخودنشاندادندکهايدئولوژي9106برايمثال،هیررووهمکاران)

جانب راست، پیشو غربی اروپاي در را رسانه میداري اروپايبینی در اما کند؛

.اندهادخیلداريرسانهگونهنیستودرآنجاعواملديگريدرجانبمرکزياينشرقی

روش از استفاده با رسانه، حوزه محققان محتوا،اما تحلیل مختلفهمچون، هاي

هايموجوددراخبارراآشکارکنندوهمچنین،داريمند،جانبطورنظاماندکهبهتوانسته

هارابامواردمختلفیهمچونايدئولوژي،عواملشخصیوبینفردي،احزابوارتباطآن

(.69ص0723کنند)شريفیوامیدي،دديگربررسیمیهاوموارگروه

 چارچوب نظری

 سازی نظریه برجسته

ها،يکمفهومارتباطیاستکهوجودرابطهقويبینتأکیدسازيدررسانهمفهومبرجسته

کند.جمعیوبرجستگیاينمباحثبرايافراددربینمخاطبانراتصريحمیبرارتباط

هايويژهدراخباروگزارشها،بههاايناستکهرسانهسازيرسانهبرجستهمنظوراز

ايازمسائلوهايمستند،اينقدرترادارندکهتوجهعمومرابهمجموعهخبريوبرنامه

پوشیکنند.موضوعاتمعینومحدودمعطوفسازندوازمسائلوموضوعاتديگرچشم

اينمی بحاصلاينکار که سپهرشود در مردم مسائلخاصتوسطبسیارياز عضیاز

رسانه قلمرو از خارج و میعمومی گذاشته بحث به درحالیها وشود، مسائل به که

.(0792:49شود)مهديزاده،موضوعاتديگرتوجهنمی

می برجستهبنابراين گفتکه شیوهتوان از يکی آنسازي طريق از استکه هايی

هايتوانندبرافکارعمومیتأثیربگذارند؛يعنیاينانديشهکهرسانههايجمعیمیرسانه

.کنندانديشندراتعیینمیهامیهايیراکهمردمدربارهآنخبريباارائهخبرها،موضوع
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 سازی ها و متغیرها در نظریه برجسته اولویت

اولويتعمومواولويتفرآيندبرجسته ازسهاولويترسانه، سیاستورابطهبینسازي،

اينسهتشکیلشدهاست.برايهريکازاينسهنمونهاولويت،يکسنتتحقیقیوجود

اولینسنتتحقیقی ايسازيرسانهاولويت»دارد. متغیروابستهاولیهنامیدهمی« زيرا شود؛

رسانه اولويت در موضوع يک اهمیت تحقیقی،آن، سنت دومین است. جمعی هاي

عمومسازاولويت» ي می« دستهنامیده اهمیت آن، اولیه وابسته متغیر زيرا ازشود؛ اي

«اولويتسازيسیاسی»موضوعاتمطرحدراولويتعموماست؛وسومینسنتتحقیقی،

شود؛زيراجنبهمتمايزاينسنتعلمی،ارتباطآنبامرتبطبهيکموضوعاستنامیدهمی

سازي،عمومپاسخدهد؛بنابراينفرآيندهايبرجستهتاحديکهبهاولويترسانهواولويت

اي،عموموهايرسانهايتوجهحرفهرقابتیتکوينیدرمیانحامیانموضوعاتبرايجلب

.(07،:0794نخبگانسیاسیاست)ديرينگوراجرز،

به معموالً اولويتعموم پرسیدهدر افراد از آن در عمومیکه بررسیافکار وسیله

يمی شود اصلی سؤال چیست؟مهم»ک امروزه کشور اصلی مسئله ترين به« وسیلهکه

شدهاستوپاسخگويیبهاينسؤالاهمیتینسبیازيکمسئلهراطراحی«جورجگالپ»

.دهددراولويتعمومنشانمی



 سازی سه عنصر اصلی در فرآیند برجسته .1شکل 
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اندازه اولويترسانهمعموالً رسانهوسیلهگیريبهدر از تعیینتحلیلمحتوا هايخبريدر

اينمحتوايتعدادمطالبخبريدرمورديکمسئلهيامجموعمسائلصورتمی گیرد.

هايمربوطبهيکمسئله،تعدادمطالبدرصفحهاولوياموردبررسیشاملتعدادستون

سکانس زمانیمیتعداد بینيکدوره در يکمسئله هايمربوطبه و تعداديازشود

گیريشدهبرجستگینسبیازيکمسئلهرادرمطالعهاولويترسانهمطالبخبرياندازه

دهد.البتهدرتعییناولويترسانهتعداديازخبرهايمنتشرشدهموردشمارشقرارنشانمی

رسانهمی مسئله. از دقیق محتواي نه و برگیرد عمومی افکار و عمومی افکار بر ها

سیاستمدارانبادولت،احزابوگروهاناثرمیسیاستمدار هايسیاسیبرگذاردومتقابالً

.(0793:99گذارد)دهقان،عبداللهیانورضويزاده،هااثرمیافکارعمومیورسانه

 مروری بر تحقیقات پیشین

( افخمی و سلسله خبري0721محسن پوشش تطبیقی بررسی به خود پژوهش در )

اند.اوبااستفادهازروشنیفراملیازکشورهاياسالمیوجهانپرداختههايتلويزيوشبکه

پرستی اخبار بیتحلیلمحتوا، راشاتودي، نیلاينترنشنال، انگلیسی، الجزيره سیبیوي،

اناينترنشنالراموردبررسیقرارداد.انورلدنیوزوسی

شبکه در که داد نشان پژوهش اين ونتايج انحراف عامل دو موردبررسی، هاي

عواملديگرينظیر و مطالبخبرينقشاندکیدارند برجستگی اهمیتاجتماعیدر

روزنامههايرسانهنقشسازمان دولتو سیاستخارجی يکاي، در تلويزيونی نگاران

نقشبیشتريدرانتخابوبر همچنینسپهرنظامجهان، جستهشدنمطالبخبريدارند.

دراخباربینيافته المللیهاياينپژوهشنشاندادکهاخبارجهانغرب،سهمزياديرا

رسانه و منفیاست؛ اخبار کشورهايجنوبهمچنان اخبار و همراهدارند هايغربیبه

دادهرسانه منفینشان را اسالم جهان نیز اسالم شبکهايجهان در بیاند. اخباربیه سی،

با میاناخبارسايرمناطقجهانداشتهاستوعمدتاً در رتبهسومرا کشورهاياسالمی،

ان،اخبارکشورهاياسالمی،رتبهدوماناند.درشبکهسیشدهچارچوبخنثیومنفیارائه

باچارچوبخنثیومنفیارائه اند.شدهرادرمیاناخبارسايرمناطقجهانداشتهوعمدتاً
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وينیزاخبارکشورهاياسالمی،رتبهدومرادرمیاناخبارسايرمناطقدرشبکهپرستی

چارچوبخنثیومنفیارائه با الجزيره،شدهجهانداشتهوعمدتاً شبکه همچنیندر اند.

با درمیاناخبارسايرمناطقجهانداشتهوعمدتاً رتبهسومرا اخبارکشورهاياسالمی،

رتبهشدهرچوبخنثیومنفیارائهچا اخبارکشورهاياسالمی، درشبکهراشاتودي، اند.

منفی و خنثی چارچوب با عمدتاً و داشته جهان مناطق ساير اخبار میان در را سوم

اند.درشبکهنیلاينترنشنال،اخبارکشورهاياسالمی،رتبهاولرادرمیاناخبارشدهارائه

باچارچوبخنثیومنفیارائهسايرمناطقجهاندا اند)سلسلهوافخمی،شدهشتهوعمدتاً

0721.)

( نژاد( )عبداللهی عبداهلل علیرضا و افخمی عنوان0799حسین با خود مقاله در )

بین» و ملی تارنماهاي در ايران پوششاخبار نحوه و ساختار تطبیقی المللیمطالعه به«

تارنماهايخبر بیبررسیمطالبسیاسی ايرنا، صدايفارسیآمريکابیي سیفارسیو

ايرناپرداخته تارنماهاي پوششخبري نحوه و ساختار مقايسه باهدف پژوهش اين اند.

مـرزيتلويزيـونیبـرون-عنوانخبرگزاريرسمیايرانباتارنماهايدوشبکهراديويیبه

تأکیدبراخباربیزبـانبیفارسـی با ورويدادهايسیاسیمربوطبهسیوصدايآمريکا

ايرانانجامشدهاست.

شدهکهنوعساختارونحوهپوششاخباردرجداولتوصیفیاينپژوهشمشخص

سیفارسیوصدايفارسیآمريکاباهـمتفاوتدارند.هرسهبیدرسهتارنمايايرنا،بی

 عنصر که»تارنما » ارزشخبري شهرت»و مـو« خاصـی برجستگی با قـراررا تأکید رد

نشانداده بودنوجهتشخص»دهندهاندکهاينموضوع، هاست.آن«گیريگفتمانیگرا

 تارنما اينسه در انتشاريافته اخبار بیشـتر غیرتولیدي»همچنـین منظـر،« اين از استکه

ن،ايايراسـهمايرنـاازدوتارنمـايديگـربیشتراست.ازنظرموضوعینیز،موضوعهسته

صداي و ايرنا تارنماي تأکید است. بـوده موردمطالعه تارنماي سه اصلی توجه کانون

 بر بیشتر خبرسخت»آمريکا بی« بیو به بیشتر خبرنرم»سی با« همراه انعکاسرويداد يا

چندرسانه و تعاملی امکانات میان از است. بوده تکمیلی دراطالعات استفاده مورد اي
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ب تارنماهايخبري، از عکس»یشتريناستفاده بی« برخالفايرنا، اما است؛ سیوبیبوده

سايت موضوعاتو با پیوند و ايمیـل از آمريکـا زياديصـداي استفاده نیز مرتبط هاي

(0799اند)افخمیوعبداهلل،کرده

( توتونچی علی توسط نیز ديگري 0721پژوهشی عنوان با محتواي»( تحلیل

سسايتوب خبري بیانیهاي پرسبیان، و اسالمتیسی به مربوط اخبار پیرامون وي

 در کريم قرآن به اهانت موردي مطالعه 00هراسی: 9101سپتامبر است.« شده انجام

ايرانوافغانستانبیشازکشورهايديگرهاياينتحقیقنشانمیيافته دهدکهآمريکا،

بوده خبر اختالمنبع ارزشخبريبرخورد، نوعخاصموضوعاند. خاطر فدرگیريبه

قرارگرفته درمقايسهدووببیشازهمهمورداستفاده اندرانسیوسیبیسايتبیاند.

بینوعجهت هراسی، جرياناسالم 49۵سیبیگیريبا طرفعملبی4409۵حمايتو

سی است. انکرده با حم7043۵ان را موردنظر مرد هراسی اسالم جريان ايتودرصد

طرفباجرياناسالمهراسیموضوعموردنظربودهاست.بی94۵درصدمخالفو0942۵

آوردنبیانیهسايتپرستیوب اطالعیهويبا و چهرهها هايسیاسیوهايگوناگوناز

مذهبیداخلیوخارجیجهتنشاندادنمخالفتخودباايناقدامدارايبیشترينمطلب

ستیزيوپافشاريبرمنافعخواندهسیاسیوعلتانجامآنرااسالماستکهاينپروژهرا

المللیسینقشاسالمبااتفاقاتوحوادثناگواربینبیانوبیاناست.ازسويديگرسی

پررنگکردهوآنرامروجتروريسمومبارزهباصلحبین اند)توتونچی،المللیدانستهرا

0721.)

توانبهمواردشدهدرخارجازکشوروبهزبانانگلیسینیز،میهايانجامدرپژوهش

بنديداعش:تحلیلمحتوايپوششخبريچارچوب»درتحقیقیباعنوانزيراشارهکرد:

نظامیاسالمیمعروفبهداعشبهبررسیخبرهايمرتبطباگروهشبه«انوالجزيرهانسی

سپتامبر00داختهشدهاست.پسازحمالتانوالجزيرهپرانتوسطدوشبکهخبريسی

رسانه9110سال بههايبین، المللیازآنچه امنیتبین»عنوان درگیرينگرانیاز المللیو

اند.دراينمطالعهازنظريهبردند،اقدامبهايجادجنگعلیهتروريسمکردهناممی«جهانی
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رسانهچارچوب بررسیبندي به و است؛ شده استفاده پوششاي خاصدر رخدادهاي

اعتقادبرايناستکهچارچوبانوالجزيرهمیانخبريداعشتوسطسی بنديپردازد.

می تأثیر ادراکمخاطبان بر تأثیرگذارخبري، رسانه دو اخبار از تحلیلمحتوا و گذارد؛

ايجالمللی،برايرمزگشايیرمزگانمربوطبهپوششخبريداعش،بسیارمهماست.نتبین

گزارش تفاوتمعناداريدر که داد میاينپژوهشنشان ديده رسانه شود.هايايندو

سیبااين میان شباهتانحال، الجزيره و بهان مربوط خبرهاي گزارش نحوه در هايی

انتخاب قاب سه پايه بر قابسربريدن و انسانی منافع )تضاد، وجودشده اخالقی( هاي

دهندهاستاندارددهدکهپوششاينحوادثهولناک،نشانمیهانشانداشت.اينشباهت

شبکه بینجهانی )هاي است تروريسم از پوششخبري در  & Al-Majdhoubالمللی

Hamzah, 2016.)

بنديخبرهايدرمطالعهديگريدررابطهباموضوعپژوهشحاضر،نحوهچارچوب

انهايسیسايتمربوطبهداعشازسويوب ازروشتحلیلانو استفاده با و الجزيره

 سال اکتبر تا ژوئن از 9105محتوا مجموع، در است. شده به045پرداخته مطلب

سیزبان براي انگلیسی بهاناصلی، الجزيره، براي عربی و دران تفاوت تعیین منظور

مطالعهشدهاست.اينکارگیريمنابعخبريداعشاستفادهبندياخبارونحوهبهچارچوب

سی که داد دارند.اننشان زيادي وابستگی اپیزوديک خبري پوشش به الجزيره و ان

سی خبري پوشش بر درگیري قاب درحالیانهمچنین، بود؛ حاکم الجزيره،ان که

پذيريبیشتريدرپوششخبريخودداشت.دراستفادهازمالحظاتاقتصاديومسئولیت

نشاندا اينمطالعه میاندکهسیمنابعنیز، ازمقاماتآمريکايیاستفاده بیشتر، کند؛ان،

رسانهدرحالی به الجزيره بهکه ديگر داشتهاي اعتماد بیشتر خبري منبع عنوان

(Alshathry, 2015.)

 روش پژوهش

درپژوهشحاضرازروشتحلیلمحتوايکمیاستفادهشدهاست.تحلیلمحتوا،يکیاز

روش در شده شناخته پیامهاي محتواي به مربوط تحلیلمطالعات است. ارتباطی هاي
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مند)سیستماتیک(وتکرارپذيرنمادهايارتباطیاستکهطیمحتوايکمی،آزموننظام

ارزش اندازهآن، معتبر اساسقوانین بر میهايعددي نسبتداده متن به وگیري، شود

روش از استفاده ارزسپسبا روابطبینآن تحلیلمیشهايآماري، اينعملها شود.

منظورتوصیفمحتوايارتباطات،استخراجنتیجهدربارهمعنیآنياپیبردنبهبافتوبه

مصرفصورتمی مرحله در هم و تولید مرحله در هم ارتباط، )رايفوزمینه گیرد

(.0799:94همکاران،

مناسباتايرانوآمريکامطلبخبريمرتبطباموضوعروابطو564دراينپژوهش،

«انانسی»سايتدرچهاروب «نیوزفاکس»، الجزيرهانگلیسی»، دريک«ويپرستی»و«

صورتمندبهگیريتصادفینظامماههموردبررسیقرارگرفت.همچنینازنمونهدورهشش

ژوئن71ژانويهتا0میالدي)از9102ايمتناوب)مرکب(درششماهابتدايیسالهفته

برابراستبا9102 به0729تیر2تا0723دي00، ازهراين(استفادهشدهاست. ترتیب،

چارچوبنمونه درنهايتهفته و ترتیبيکروز به آماريانتخابشده99گیري، روز

استودرواقع،واحدتحلیلوواحدمحتوايکی«خبر»است.دراينپژوهش،واحدتحلیل

.است

پژوهشپیش وبدر محتوايخبريهريکاز وسايترو، مرور هايموردمطالعه

به و استخراج تحقیق موضوع با مرتبط عملمطالب سپس و ذخیره کامل صورت

.صورتجداگانهانجامشدهاستکدگذاريبه

نرم بسته از پژوهش، اين رايانهدر )افزار اس.پی.اس.اس برايSPSSاي )

هادروتحلیلدادهدهاست.آزمونمورداستفادهبرايتجزيههااستفادهشوتحلیلدادهتجزيه

گويدکهتحقیقموردمطالعه،آزمونکاياسکوئر)خیدو(است.اينآزمونبهمحققمی

فراوانی فراوانیشدهدرهرطبقههايمشاهدهآيا تفـاوتمعنیبنديبا دارهايموردانتظار

هاازفرمولاسکاتاستفادهشدهاست؛بدينيافتهداردياخیر.برايبهدستآوردناعتبار

اندوشدهترتیب،برايبهرسیدنبهپايايیموردانتظاردراينتحقیق،دوکدگذارانتخاب

موضوعراانتخاب41درصدحجمنمونهيعنی01هايالزم،کمیبیشازپسازآموزش
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بودکه1433دستآمدهمعادلاند؛کهدرنهايتمقدارضريبپايايیبهوکدگذاريکرده

درصداست؛درنتیجه،اينپژوهشازپايايیقابلقبولیبرخورداراست.31بیشتراز

 های تحقیق یافته

 ها الف( توصیف یافته

9946وي،درصدمطالببهسايتپرستی5540خبرموردبررسی،بهترتیب564ازمیان

درصدخبرها0549انودرنهايتانسايتسیدرصدبه0944درصدبهسايتفاکسنیوز،

بهسايتالجزيرهتعلقدارد.ازطرفی،بیشترينتوجهدربرجستگیعناصرخبريبهعنصر

040و949با«کی»و«کجا»درصدوکمترينتوجهبهعناصرخبري4147با«که»خبري

ايننشانمی بدهدکهمطالبخبرياينسايتدرصدبودهاست. «شخصمحور»یشترها

سايت در همچنین خبريهستند. ارزش به مربوط درصد بیشترين موردبررسی، هاي

درصدوکمتريندرصدمربوطبهارزشخبرياستثناوشگفتی3447درگیريوبرخوردبا

 می946با نشان بررسی اين است. سهدرصد از بیش که خبرهايدهد حجم چهارم

هايموجودهاوچالشمنازعاتسیاسیوامنیتیودرگیريشدهدراينپژوهشبهبررسی

متحدهآمريکا،اختصاصيافتهاست.میاندوطرفيعنیجمهورياسالمیايرانواياالت

دهدکهازنظرحجمخبرهايهايتوصیفیپژوهشنشانمیبخشديگريازيافته

برحسببررسی بیشترينتمرکزسا«بنديموضوعیخبرطبقه»شده بررويپوششيت، ها

و«نظامی،دفاع،جنگ،توانايیموشکیوعملیاتروانی»خبريتحوالتمربوطبهمسائل

 به قطعنامهتحريم»خبرهايمربوط و هاها » ترتیببا 7140به است.0447و بوده درصد

رالمللی،مبادالتتجاريايرانباسايتجارتبین»و«برجام»کهخبرهايمربوطبهدرحالی

هادرصدازکمتريناقبالبرايپوششخبرياينسايت145و149بهترتیببا«کشورها

برخورداربودند.

 میان جهتمطلببررسی564از نوع به کلی يکنگاه در و گیريخبرهايشده

سايتارائه سوي از جهتشده مطالبداراي بیشتر موردمطالعه، )هاي منفی 6544گیري

هايدرصددررده0045درصدوخبرهايمثبتبا9540برهايخنثیبااند.خدرصد(بوده
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گرفته قرار وببعدي گفتکه بايد درمجموع سايتاند. بیشاز موردبررسی، 41هاي

اند.همچنین،اينپژوهشنشانگیريمنفیمنتشرکردهدرصدکلخبرهايخودراباجهت

هابر،بیشترينتمرکزسايت«شکلخبر»شدهبرحسبدادکهازنظرحجمخبرهايبررسی

( سخت خبرهاي انتشار )92روي نرم خبرهاي به نسبت است.00درصد( درصد(

اندهاتوجهخاصیبهانعکاسصرفرويدادهاازخودنشاندادهديگر،اينسايتعبارتبه

نر خبرهاي در آنچه تکمیلی، اطالعات همراه به رويدادها انعکاس دنبال به کمتر مو

اند.بینیم،بودهمی

شکل»شدهبرحسبدهدکهازنظرحجمخبرهايبررسی(نشانمی0نمودارشماره)

5944هابررويانتشارخبرهايمکتوبهمراهباعکسبا،بیشترينتمرکزسايت«ارائهخبر

درصدوخبرهايمکتوب7144ازآن،خبرهايمکتوبهمراهباويديوبادرصداست.پس

 بههمراه ويديو عکسو با رده9043صورتترکیبیبا دارند.درصددر هايبعديقرار

درصدباکمتريناقبال449بین،انتشارخبرهايصِرفمتنی)بدونعکسوويديو(بادراين

مواجهبودهاست.

 
 «شکل ارائه خبر»شده برحسب  فراوانی و درصد خبرهای بررسی .9نمودار 
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،«شرحعکس،ويديوومنبعنگاري»شدهبرحسبرهايبررسیهمچنین،ازنظرحجمخب

هابررويانتشارخبرهايیکهدارايشرحعکسياويدئوهمراهبابیشترينتمرکزسايت

ويديوبدون5243ذکرمنبع) خبرهايدارايشرحعکسيا اينمیان، در است. درصد(

9344تصاصداشتند.همچنین،درصدکلخبرهايمنتشرشدهرابهخوداخ9949ذکرمنبع،

هادارايشرحودرصدکلمطالبمنتشرشده،خبرهايیهستندکهعکسوويديوهايآن

 نیز، خبر درشکلنگارشمنبعدر بردرصدکلخبرهايبررسی9946منبعنبودند. شده

نامسايت از بهاستفاده دراينهايخبريديگر ین،بعنوانمنبعدرمتنخبرتأکیدداشتند.

شدههیچاستاندارديدرشکلنگارشمنبعدرخبرهايدرصدکلخبرهايبررسی9340

ويبودهاست.تیسايتپرسهامربوطبهوبهايافتنشدکههمگیآنآن

 
 «ها ای استفاده از چند رسانه»شده برحسب  فراوانی و درصد خبرهای بررسی .2 نمودار

( شماره می9نمودار نشان امکاناتچندرسانه( میان از که سايتدهد در هايايموجود

درصدبودهاست.استفادهازويديو7240هاازعکسباموردبررسی،بیشتريناستفادهسايت
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درصددرجايگاهبعديقرار0240درصدواستفادهازترکیبعکسوويدئوبا9244با

درصدمطالب449هاينشاندادهشدهدرايننمودار،راساسدادهگرفتهاست.همچنینب

سايت در هیچمورداستفاده از موردبررسی امکاناتچندرسانههايخبري از درکدام اي

هااستفادهنشدهاست.آن

 مدار فرايند خبرهاي پژوهش، اين 7442در مدار رويداد خبرهاي و 9742درصد

بهخوداختصاصدادهدرصدازحجمکلمطالببررسی اينتحقیقنشانشدهرا اما اند؛

هاترکیبیازهردوهابررويپوششخبريمطالبیکهدرآندادکهبیشترينتمرکزسايت

5149گرايش) مجموع از همچنین، باشد. شده استفاده شده،مطلببررسی564درصد(

 فراوانیمطالببا 5242بیشتريندرصد سبکخبر به کمتريندرصددرصد تعلقدارد.

درصداختصاصيافتهاست.145فراوانینیزبهسبکمصاحبهباتنها

دراينتحقیق،منظورازنشانگاهخبر،خطاباصلیوفردياگروهیاستکهمطلب

بهآنپرداختهاستوبه و برجستهکرده خبرسازانمطالبتوانآننوعیمیآنرا را ها

،بیشترين«نشانگاهخبر»شدهبرحسبپژوهش،ازنظرخبرهايبررسیخبرينامید.دراين

درصدبه0944جمهوريآمريکاودرصدبهرئیس9649درصدفراوانیمطالببهترتیببا

 تنها وکمتريندرصدفراوانیبا ايرانتعلقداشت؛ و149کشور درصدبهمردمآمريکا

فتهاست.يااعضايشورايامنیتوسازمانمللاختصاص

 میان بررسی564از فشارهايمطلب يعنی نرم، تهديدهاي داراي خبرهاي شده،

درصدپیشتازبودهاست.4440جانبه،چندجانبهوجنگروانی،باسیاسی،تهديدهاييک

0147خبرهايدارايبارتهديدسختکهمربوطبهجنگنظامیوحملهمحدوداست،نیز

بهخودا ختصاصدادهدرصدکلخبرهارا نیزبههردونوعتهديد92اند. درصدخبرها

گیريازويباالترينحجمبهرهتیسايتپرسپرداختهاست.درمجموعبايدگفتکهوب

وب میان در را سخت و نرم اماسايتتهديدهاي است؛ داشته موردبررسی هاي

وتهديدوالقايجنگاندراستفادهترکیبیازايندانهايفاکسنیوزوسیسايتوب

داشته بیشتري تبحر خبرها در میروانی درنتیجه داراياند. خبرها بیشتر گفتکه توان
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درصدکلخبرهارابه0440زدانیزاند.خبرهايتنشدرصد(بوده3944زايی)ماهیتتنش

اند.خوداختصاصداده

 ها ب( تحلیل یافته

هايدراخبار،تفاوتمعناداريمیانرسانهآياازمنظرتأکیدبرارزشخبريبرجسته (0

موردبررسیوجوددارد؟

هاها،خانهسايتهايخبريوناموبمیاندومتغیرارزش9دربرقراريآزمونخی

 آنبیشاز حالتاولیه 94در از عملادغامصورت4درصدفراوانیکمتر لذا بودند؛

سايتملی)وابستهها،بهدوگونهوبسايتپسازادغامصورتگرفتهدرناموب.گرفت

بین و حاکمیتايران( رسانهبه تحتعنوانالمللی)سه هردو ايران(، از خارج ايديگر

دادهمقوله نام تغییر منبع، جغرافیاي نام با شدهاي خی آزمون برقراري پساز و ،9اند

.غیررابطهمعناداريوجودنداردمشخصشدکهمیاندومت

 های خبری های خبری از نظر ارزش سایت مقایسه وب .9جدول 

 های خبری/ جغرافیای منبع ارزش
 جغرافیای منبع

 جمع کل
 المللی بین ملی

ش
رز

ا
 

ی
بر

خ
ی 

ها
 

ی
یر

رگ
رب

د
 

950959 تعداد

4/094/9759 ف. مورد انتظار

0/43۵2/59۵011۵ درصد سطری

3/00۵2/6۵2۵ درصد ستونی

9/4۵2/7۵2۵ جمع

ت
هر

ش
 

60699 تعداد

3/27/0999 ف. مورد انتظار

7/93۵3/39۵011۵ درصد سطری

2/9۵9/6۵3/5۵ درصد ستونی

7/0۵5/7۵3/5۵ جمع
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 های خبری/ جغرافیای منبع ارزش
 جغرافیای منبع

 جمع کل
 المللی بین ملی

ف
ال

خت
و ا

د 
ور

خ
بر

 

050912741 تعداد

7/0453/024741 ف. مورد انتظار

7/51۵3/42۵011۵ سطریدرصد 

9/69۵5/91۵7/34۵ درصد ستونی

7/71۵2/55۵7/34۵ جمع

ش
رز

ا
 

ی
بر

خ
ی 

ها
 

ی
فت

شگ
و 

نا 
ستث

ا
 

4309 تعداد

7/43/609 ف. مورد انتظار

3/50۵7/49۵011۵ درصد سطری

5/9۵3/9۵6/9۵ درصد ستونی

0/0۵4/0۵6/9۵ جمع

ی
وان

را
و ف

ی 
رگ

بز
 

01606 تعداد

0/32/906 ف. مورد انتظار

4/69۵4/73۵011۵ درصد سطری

2/5۵7/9۵5/7۵ درصد ستونی

9/9۵7/0۵5/7۵ جمع

ت
ور

جا
م

 

02597 تعداد

0/012/0997 ف. مورد انتظار

6/99۵5/03۵011۵ درصد سطری

7/2۵4/0۵2/5۵ درصد ستونی

0/5۵2/1۵2/5۵ جمع

 جمع کل

914961564 تعداد

914961564 ف. مورد انتظار

0/55۵2/44۵011۵ درصد سطری

 011۵ 011۵ 011۵ درصد ستونی

0/55۵2/44۵011۵ جمع

X2= 554/23 df= 5 sig= 000/0 
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وسطح4بادرجهآزادي974445آمدهبهمیزاندستحالباتوجهبهآزمونکااسکوئربه

می22)درصد0خطاي تفاوتمیاندومتغیرارزشدرصداطمینان( هايتوانگفتکه

نیست معنادار موردبررسی منبع جغرافیاي و وب.خبري که ترتیب هايسايتبدين

رويارزشخبريبرخورد،انسی بر را خود تمرکز بیشترين الجزيره و فاکسنیوز ان،

درصدمطالب6949وي،ايتپرستیساند.اگرچهوبقرارداده9145تضادواختالفبا

دهدسطحروابطخودرابراستفادهازهمینارزشخبريبنانهادهاست؛کهايننشانمی

بُعدملیوبین در زايیخودقرارداردوالمللیدرباالترينوضعیتتنشايرانوآمريکا

سايت دراينتمام پوششاخبار به بیشتر پرداختهها پباره اما ازرستیاند؛ استفاده ويدر

ايننشانازسايتارزشخبريدربرگیريومجاورتنسبتبهديگروب هاپیشتازاست.

پرستی بیشتر جمهوريتوجه تعامل نحوه به توجه با خاورمیانه، منطقه اوضاع به وي

المللیخوداست.اسالمیايراندرمنطقه،بیشازهمتايانبین

 هايخبريچگونهبودهاست؟سايتازوبگیرياخباردرهريکجهت (9

وسطح6ودرجهآزادي004659آمدهبهمیزاندستباتوجهبهآزمونکااسکوئربه

گیريتوانگفتکهتفاوتمیاندومتغیرجهتدرصداطمینان(می24درصد)4خطاي

میانگیريسايتموردبررسیمعناداراست.بدينمعناستکهدرنوعجهتخبروناموب

.سايتموردبررسیتفاوتمعناداريوجودداردچهاروب

جهت میزان بیشترين گفتکه بايد جدول توصیفاين بهدر مثبتنسبت گیري

0449سايتفاکسنیوزباخبرهايمرتبطباروابطومناسباتايرانوآمريکاازسويوب

جهت کمترين و وبدرصد سوي از مثبتنیز وسايتپرستیگیري با درصد947ي

گیريمنفینسبتبهخبرهايمرتبطبادرمقابل،بیشترينمیزانجهت.صورتگرفتهاست

وب سوي از آمريکا و ايران مناسبات و انسايتسیروابط با صورت3940ان درصد

جهت کمترين و بود؛ وبگرفته به نیز منفی گیري با تعلق4746سايتالجزيره درصد

میا.داشت اين جهتدر بیشترين ون، روابط با مرتبط خبرهاي به نسبت خنثی گیري
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سايتدرصدوکمترينآنبهوب3940انباانسايتسیمناسباتايرانوآمريکابهوب

درصدتعلقداشت.02نیوزبافاکس

 گیری خبر های خبری از نظر جهت سایت مقایسه وب .2جدول 

 سایت گیری خبر/ نام وب جهت

 سایت وبنام 
جمع 

 ان ان سی کل
فاکس 

 نیوز
 الجزیره

پرس 

 وی تی

ت
جه

 
بر

خ
ی 

یر
گ

 

ت
مثب

 

0106010347تعداد

24909342974547ف.موردانتظار

0942۵7149۵0942۵7940۵011۵درصدسطري

0046۵0449۵0544۵947۵0045۵درصدستونی

949۵745۵949۵743۵0045۵جمع

ی
نف

م
 

696273079711تعداد

44446343554407947711ف.موردانتظار

9143۵97۵0947۵55۵011۵درصدسطري

3940۵6443۵4746۵6545۵6544۵درصدستونی

0747۵0549۵9۵9945۵6544۵جمع

ی
خنث

 

05919946009تعداد

9143944706465245009ف.موردانتظار

0944۵0342۵0246۵41۵011۵درصدسطري

3940۵02۵7042۵9347۵9540۵درصدستونی

0747۵547۵543۵09۵9540۵جمع

 جمع کل

9601462914564تعداد

9601462914564ف.موردانتظار

0944۵9946۵0549۵5540۵011۵درصدسطري

 011۵ 011۵ 011۵ 011۵011۵درصدستونی

0944۵9946۵0549۵5540۵011۵جمع

X2= 648/11 df= 6 sig= 070/0 
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وب (7 در موردبررسی اخبار میان خبرسايتآيا ارائه شکل لحاظ از موردمطالعه هاي

تفاوتیوجوددارد؟

وسطح2ودرجهآزادي0694021آمدهبهمیزاندستباتوجهبهآزمونکااسکوئربه

تفاوتمیاندومتغیرشکلارائهدرصداطمینان(می22درصد)0خطاي توانگفتکه

معناداراست.سايتموردبررسیخبروناموب

توصیفاينجدولمی اولويتوبدر قالبسايتتوانگفتکه از استفاده در ها

درصد6144ويباسايتپرستیخبريمکتوبهمراهباعکساست.بدينترتیبکهوب

اولويتدراستفادهازاينقالبداشتهاست.همچنین،بیشتريناستفادهازخبرهايبیشترين

وب را ويدئو با همراه انسايتسیمکتوب با وب65ان بود. داده انجام سايتدرصد

 با ويدئو عکسو با ترکیبیازشکلخبريمکتوبهمراه استفاده در نیز 7042الجزيره

دراين بود. پیشتاز درصد وببین، خبرهايصِرفتنها، انتشار به اقدام سايتفاکسنیوز

درصدکردهبود.9942متنی)بدونعکسوويدئو(با
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 های خبری از نظر شکل ارائه خبر سایت مقایسه وب .9جدول 

 
X2= 190/162 df= 9 sig= 000/0 

موردبررسیدروب5 نوعاخبار سايت( نرم و لحاظسختخبر از خبرهايموردمطالعه

چگونهاست؟
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 های خبری از نظر فرم خبر سایت مقایسه وب .4جدول 

X2= 722/4 df= 3 sig= 193/0 

وسطحخطاي7ودرجهآزادي54399آمدهبهمیزاندستآزمونکااسکوئربهباتوجهبه

توانگفتکهتفاوتمیاندومتغیرفرمياشکلخبرونامدرصداطمینان(می24درصد)4

معناداراست.بدينمعناستکهازنظراستفادهازفرموشکلخبرسايتموردبررسیوب

صورتکهازنظرفرمبدينفاوتمعناداريوجوددارد.تموردبررسیسايتمیانچهاروب

درصدانتشاريافتهوکمترينآن2447انباانوشکلخبر،بیشتريناخبارسختتوسطسی

کهدرانتشاراخبارنرماينرابطهبرعکسدرصدبودهاست.درحالی9444توسطالجزيرهبا

 سایت فرم یا شکل خبر/ نام وب

 سایت نام وب
جمع 

 ان ان سی کل
فاکس 

 نیوز
 الجزیره

پرس 

 وی تی

بر
خ

ل 
شک

یا 
م 

فر
 

بر
خ

م 
نر

 

507019540تعداد

ف.مورد

انتظار
2450044346994440

011۵ 5340۵ 349۵9444۵0246۵درصدسطري

00۵ 0043۵ 0945۵0544۵ 543۵درصدستونی

00۵ 449۵ 949۵949۵ 142۵جمع

بر
خ

ت 
خ

س
 

992942090505تعداد

ف.مورد

انتظار
36462744604509944505

0249۵9949۵0547۵5743۵011۵درصدسطري

2447۵9346۵9444۵9947۵92۵درصدستونی

0346۵0249۵0943۵7942۵92۵جمع

 جمع کل

9601462914564تعداد

ف.مورد

انتظار
9601462914564

0944۵9946۵0549۵5540۵011۵درصدسطري

 011۵ 011۵ 011۵ 011۵011۵درصدستونی

0944۵9946۵0549۵5540۵011۵جمع
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 با وبیشتريناخبارنرمتوسطالجزيره انبااندرصدوکمترينآنتوسطسی0544بوده

درصدمنتشرشدهاست.543

ويعملکردبسیارنزديکیداشتند؛هايفاکسنیوزوپرستیسايتدراينمیان،وب

درصدنسبتبهفاکسنیوز9947ويباکهدرانتشاراخبارسخت،پرستیصورتبدين

9346 درانتشاراخبارنرم، اما درصديجلوتربود؛ با بتبهدرصدنس0945فاکسنیوز

درصدپیشتازبود.0043ويباپرستی

 گیری بحث و نتیجه

يافته و پوششاخبارنتايج نحوه و ساختار میان معنادار تفاوتی وجود تحقیق، اين هاي

وب در آمريکا و مناسباتايران روابطو به «انانسی»هايسايتمربوط ،«نیوزفاکس»،

الجزيره» نشانمی«ويپرستی»و« انتشارمطالبباجهترا توجهدهد. گیريمنفیباال،

بیشتربهمسائلنظامی،دفاع،جنگ،توانايیموشکیوعملیاتروانی،بیشتريناستفادهاز

شدهدرهاياشارهارزشخبريبرخورد،اختالفودرگیريدرخبرهاو...ازجملهواقعیت

اينپژوهشاست.

ايوبازنمايیِدهدکهنوعپوششرسانهازيکمنظرکلی،نتايجپژوهشنشانمی

وشبکه تهران مناسبات و روابط معطوفبه رويدادهاي از موردبررسی تلويزيونی هاي

سیاست از میواشنگتن پیروي رابطه اين در خود کالن و اصلی نوعهاي اين کنند.

وهم تصمیمراستايی و سیاستمداران با بههمگرايی سیاسی درسازان خاص طور

ازسويديگراست.«ويپرستی»سووازيک«نیوزفاکس»و«انانسی»هايسايتوب

وب که داد نشان همچنین پژوهش خبريسايتاين ارزش منتخب، خبري هاي

( خاصی برجستگی با را درگیري و اختالف مور3447برخورد، قراردرصد( تأکید د

هابرايدهندهحجمبااليتنشدرروابطايندوکشوروتالشرسانهاند؛کهايننشانداده

تنش محیطیپرآشوبو اينبازنمايیِ در است. آمريکا و مناسباتايران روابطو در زا

سايتمیان،باوجودتأکیدبراستفادهازارزشخبريبرخورد،اختالفودرگیري،اماوب

تیپ ديگررس به نسبت مجاورت و دربرگیري خبري ارزش از آن، کنار در وي
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اينمسئلهنشانازتوجهبیشتراينرسانهبهاوضاعسايتوب بیشتراستفادهکردهاست. ها

همتايان از بیش منطقه، در ايران تعامل نحوه و سیاست به توجه با خاورمیانه، منطقه

المللیخوداست.بین

هايموردبررسی،بیشترينتوجهدهدکهسايتهاياينتحقیقنشانمیتههمچنینياف

هادهدکهمطالبخبرياينسايتبودهاست.ايننشانمی«که»خودرابهعناصرخبري

اند.بوده«موضوعمحور»وسپس«شخصمحور»بیشتر

يافته وببراساس خبرهاي بیشتر رو، پیش پژوهش ديگر سیهاي انسايت باان

منتشرشده3940گیريمنفی)جهت وبدرصد( انبوهیازاند. وجود با نیز سايتالجزيره

گونهخبرهااقدامکردهاست.هانسبتبهانتشاراينسايتخبرهايمنفی،کمترازبقیهوب

سايتگیريمثبتازسويوبتوجهاينپژوهش،انتشاربیشترينخبرهاباجهتنکتهقابل

ويکمترينحجمازخبرهايمثبترامنتشرسايتپرستیبین،وب.درايننیوزبودفاکس

پرستی درواقع، است. بهکرده بازتابوي و حاکمیتی رسانه ديدگاهعنوان ودهنده ها

هايالمللیدرراستايسیاستگفتارهايرسمیحاکمیتجمهورياسالمیدرعرصهبین

يکرويکردکالنوراهبرداصلیتهراندرقبالرابطه کاخسفیدبا با ومناسباتخود

ازاين و نگريسته موضوع جهتمنفیبه با مطالبخبريمرتبطرا گیريمنفیمنتشررو،

همینمسئلهدررسانهسی است. میانکرده جالبانهممشاهده فقطنکته وشود. توجه

هوزارتدفاعآمريکانیوزباوجودنزديکیباستثنايیايناستکهشبکهتلويزيونیفاکس

خواهانوتاحديدونالدترامپ،امابهنسبتديگررسانهآمريکايی)پنتاگون(وجمهوري

گیريمنفیاقدامکردهسازياخبارباجهتان،کمتربهبرجستهانورقیبخوديعنیسی

است.

يافته اساس بر وبهمچنین تمرکز بیشترين تحقیق، برسايتهاي موردبررسی هاي

 کهوب92رويانتشارخبرهايسختبا است؛ تولیدانسايتسیدرصدبوده انپیشتاز

وب است. نرمخبرهايسختبوده تولید در نیز انعکاسرويدادسايتالجزيره يا خبرها

هاعملکردهاست.سايتهمراهبااطالعاتتکمیلی،بیشازباقیوب
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