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اای آماری اسا اده رده رامل رای اسکوئر، ضريب امبسا   رده است. آزمون
تحقیق نهان اين اای اسپیرمن و ضريب تهیین ردرسیون بوده است. يافاه

جريان اخبار  بار رهوراای رمای، امچتان سها باالي  را درداتد ره اخم 
الملل  خبر، اخبار مربوط به رهوراای اس م  الملل  دارند و در جريان بینبین

اای تحقیق درخدوص اند. از سوي  دي ر، يافاهدیری مت   داراهجهت عمدتاً

نحراف و اای خبری  اداد، ادریه ارزشنهان م ، اای خبریبرجسا   آياا

اای خبری دارای نقش اساتد، ول  اامیت اجاماع ( در برجسا   آياا

اامیت اجاماع ( درند پايیت  از برجسا    اای خبری  انحراف وارزش
ن اران فکر   در واص  آنچه ره روزنامهرتتد، يهتاای خبری را تبیین م آياا

  رود. رتتد ارزش خبری دارد، لزوماً به خبر تبديل نم م 

اای ع ، رهور: برجساه سازی، انحراف و اامیت اجاماهای کلیدیواژه

وی، نیل پرس ت  اای تلويزيون الملل  خبر، ربکهو جهان، جريان بیناس م  
ان انس  ورلد نیوز و س ب ايتارنهتای، الجزيره ان لیس ، راراتودی، ب 

 ايتارنهتای
 

 بیان مسئله
 وراای دما دوست داريا بدانیا ره یه ییزی در جا. دمتد اساتمردم به اخبار ع صه

 . دست يا در امساي   ما در حای رخ دادن است

 ی جمه  نامیده استاارسانه« رارررد نرارت »رولد السوی اين موضوع را اا

 Lasswell, 1960:118) . داتد و م ان اين وظی ه را انجام ن ار، روزنامهدر بیهار جوام

. رتتدم مورد تايید اجاماع اين رار را برای بقیه اجرا  ایهدران حرف به عتوان پیمايش

. رودم ن رارررد نرارت  توجیه اي هتا حد زيادی به وسیل، ی جمه ااوجود رسانه

دانتد بلکه م ن اادزارر ری خبری را انهکاس آيته وار واصهیتاا، جامهه رتاسان رسانه

محدوی يا نایجه ، محاوای خبر .رتتدم ید خبر ياد ی به عتوان تولن ارروزنامهاز عمل 
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: 1380، لیس  و فیکو، راي .  ی خبرن ار استاااعمای و ارزشای، هی حرفاارويه

تلويزيون در ار . فرادیرترين رسانه پتج داه اخیر است، از سوي  دي ر تلويزيون. (11

و يا در اخایار  اادولترود و املب يا وابساه به م رمرده « جريان انل  رسانه»رهور 

رااد ، 1980داه . دبارم  اای سیاس  و اصادادی رهوراای بزرگ صطباارمپان 

 مانتدي  اای الکارونیک ارتباطان و نوآوریااسابقه مقیاس و دامته رسانهدسارش ب 

را در سطح   اااين امر تواناي  پخش پیام. ی پخش مساقیا تلويزيون  بوداامااواره

سابقه امکان پذير ساخاه و يک مرحله جديد در تاريخ جهان  ارتباطان را و ب  دسارده

در سطوح  دسارده تر ، ی ماتوع تریااادر یه پیام، در عدر حاضر. پديد آورده است

ی انل  و اااين واصهیت امچتان مهابر است ره اتوز پیام اما اندهامکان پخش يافا

رسان  را ره رتاری ،  ب ديکیان. اچ. ب . اری استنرام جهان  سرمايه د، پرصدرن از آن

آنان تولیدان خود را . نامیده است« اربابان داکده جهان »، اين نرام را در اخایار دارند

 ب ديکیان مهاقد است ره به موازان ت ش بازي ران . رتتدم به امه جهان عرضه 

   ايدئولوژيک نرام تحويل و بازارياب  راالاای فرات، تولید، برای رتاری رامل

 داتدم مهتای خود را از دست  ایهمرزاای مل  به طور فزايتد، داریسرمايه

 Bagdikian, 1983:15) . ب ديکیان تخمیت  زده بود ره حدود پتجاه ، 1983در سای

ن رصا به اي هنويسد رم او . آمريکا را در اخایار خود دارند ایهرررت بازار نتاي  رسان

را  اان رررتايهدويد مردان و زنان  رم او . يافاه استرااش ه رررت حدود دوازد

و  اندهرا پديد آورد« وزارن خدون  اط عان و فراتگ»رتتد نوع  م اداره 

ادوارد ارمن و نوام یامسک  با . توانتد ع يق مردم آمريکا را تحت تاایر صرار داتدم 

يک  از عتانر انل  ال وی ، ماایت آن راو  ااتمررز مالکیت رسانه، تهمیا اين مطلب

اصادادی و ، از فیلاراای سیاس  ایهره دسار اندهدانتد و بر اين عقیدم تبلیغ  خود 

 ایهاار محدود رتتد، در آمريکا الملل بینبر نحوه خبر رسان  رويداداای ، سازمان 

برون ای، هی متطقاادر ايتجا توجه به رصابت رسانه. (97: 1386، ويلیامز  دندذارم 

دارای اامیت بسیار ، مرزی و جهان  در عرنه متطقه خاورمیانه و به ويژه رهور ايران
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وسیه   آوری ارتباطان به تغییران دسارده واست. انق ب در تکتولوژی اط عان و فن

. متجر رد، ران در داه آخر صرن بیسااايه ی متطقه خاورمیانه و به ويژاادر رسانه

ی پديد آمده در اار اااز فرنت مؤاربرای اسا اده ، ی عرب  و ايراناای رهوراارسانه

ای، هی مااواراان ترتیب رانایايهب. تجهیزان موجود خود را ارتقا دادند، اين انق ب

رروع به پخش  اای خبری اين رهوراای آن ين و وب سايتااو مجله ااروزنامه

، پرس ت  وی مانتدی خبری ان لیس  زبان ااکهاز طريق ايجاد رب. برنامه رردند

رورتد در م صطر و مدر ، ی ايراناارهور، الجزيره ان لیس  و نیل ت  وی ايتارنهتای

امروزه پو از ، از سوي  دي ر. اار ب ذارند الملل بینو رايد  ایهی متطقااسیاست

مامررز ،    جهان اس می مرب  و به ويژه آمريکا روی اجزای متاارسانه، يازده سپاامبر

الجزيره ان لیس  ، ی خبری پرس ت  ویاابا توجه به ااداف اع م رده رسانهاند. هرد

نهان دادن تداوير اا، يک  از مهمارين ااداف اين رسانه، و نیل ت  وی ايتارنهتای

مسئله انل  . مثبا  در خدوص جهان اس م و به ويژه برای مخاطبان مرب  خود است

اای تلويزيون  پرس ت  و جهان در ربکهاای اس م یق، بررس  بازتاب اخبار رهوراين تحق

ب  س  ورلد نیوز  ب  س  ان ان ايتارنهتای، الجزيره ان لیس ،، وی، نیل ت  وی ايتارنهتای

اای اين ره سه ربکه تلويزيون  نخست مربوط به رهورو راراتودی است. با توجه به

اای رهوراای آمريکا، ان لساان و روسیه اساتد، دي ر از رسانهسه ربکه  اساتد واس م 

اا و جهان در اين ربکهاای اس م از رهور« یه اخباری و ی ونه»بررس  اين موضوع ره 

اای تلويزيون  به تواند با توجه به ديدداه ما اون و متاف  ما اون اين ربکهيابد م بازتاب م 

 ناايج جالب توجه  بیانجامد. 

 

 پیشینه تحقیق
انجام دادند نهان ، 1973در تحقیق  ره در سای ،  محمدی و امکاران او -آنابل سربرن 

آمريکا و اروپای مرب ( به بقیه   ی مرب اااز رهور، دادند ره: يک جريان يک سويه

جهان  رده  تقريباً، خبر الملل بینی اناخاب خبر در جريان اامهیار، جهان وجود دارد
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تأرید ، و عام ن آن ایهی مل  و داخل  بر رويداداای متطقاارسانه متمادر ، است

االن ايهو اخبار مربوط ب ایهی متطقاااخبار متاطق داغ يا بحران  پو از خبر، رودم 

 اساتد الملل بینسومین مطلب مها در جريان اخبار ، ماحده و اروپای مرب 

 Sreberney et al, 1984: 134-138(. 1979تگ و الويت در مطالهه خود در سای دلدي ،

نهان دادند ره در ،  ايرلتد و نیجريه، ی خبری تلويزيون  سوئداادر خدوص ربکه

 مانتد، ادر یه را اامیت به نرر برسد، مداخله و رتاری حکومت اان رهورايهام

ي  از طريق تحري  يا بزردتما، ی نار  از اين رغلاای و ارزشن ارروزنامهعوامل 

ج  وی وي نی م در . (Cohen et al, 1990:43  رودم ی خبری اعمای ااارزش

اار ، 1989ايران( در سای م انق ب اس   تحقیق خود با عتوان دزارش يک انق ب

سیاست خارج  آمريکا و اتدوساان را در اناخاب اخبار خارج  مورد بررس  و تايید 

بتار . نا ادون  و یالز آراا، روان. آریبا ای. (Vilanilam, 1989: 73-85  صرار داده است

ی اجاماع  و پورش اخبار اادر خدوص یالش، 1990در تحقیق خود در سای

آفريقای جتوب  ، آلمان مرب ، ان لساان، اياالن ماحده آمريکا  تلويزيون  در پتج رهور

ی ااا ساير آياای دارای یالش اجاماع  در مقايسه بااااايهو اسرائیل( نهان دادند ر

 . (Ibid:87  در پخش اخبار جاي اه باالتری داراتد، بدون یالش

در خدوص ، 2006ج  رومیکر و آریبا روان در تحقیق خود در سای . پام 

ی اای خبری راديوي  در ده رهور جهان با اسا اده از ارزشاااخبار تلويزيون و برنامه

ی خبری از نرر اادند ره اخبار و ارزشنهان دا، انحراف و اامیت اجاماع (  خبری

ی تلويزيون  ااو ربکه ااتئوريک با يکدي ر ما اون اساتد و اين ره مردم با روزنامه

موافق ، روندم در خدوص اخباری ره با بیهارين برجسا   پورش داده ، خود

 یاانهان داد ره ارزش، ی خبری تلويزيون ااتحقیق آنها در خدوص برنامه. نیساتد

بسیار پايین از برجسا   مطلب خبری را  یدرند، اامیت و انحراف اجاماع (  خبری

ی اارتتد و خبر يک محدوی اجاماع  است ره در واص  خروج  رويهم تبیین 

رهرزاد اابت سهیدی در . (Shoemsker & Cohen, 2006: 337  باردم ی ن ارروزنامه
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ملوان ان لیس  در  15دسا یری  با عتوان پورش خبری 1386تحقیق خود در سای 

الهالا و رانای يک تلويزيون ايران با اسا اده از ، س ب ب ، انانی تلويزيون  س ااربکه

سه  در ساخان تدوير رهوری ، ی ايرانااتحلیل محاوای ری   نهان داد ره رسانه

ه  در ی مرب  نیز ساااساهماردر و خهونت طلب از ان لیو داراتد و رسانه، ماجاوز

اابت .  از ايران داراتد الملل بینساخان تدوير رهور خهونت طلب و ناصض صوانین 

خبر در  الملل بینیهار عامل را بر پورش جريان ، جان لتت. (185: 1387، سهیدی

ی سانسور و تدوير ااسیاستاا، بحرانالملل ، بیندانساه است: ديپلماس   مؤارآمريکا 

 ی جمه  در خارج از آمريکااانمايتددان خبری رسانه و ااسازی از ساير رهور

 Lent, 1977: 46-51) . 

 

 و نظری تحقیق میچارچوب مفهو

 بسش اول  انحراف و اهمیت اجتماعی 

اا يا رويداداا تهري  رتیا ره آنها توان انحراف را به عتوان يک ويژد  مردم، ايدهم 

رتد. انحراف د و میره، مامايز م را از سايرين در حوزه، اجاماع يا امساي   خو

ممکن است مثبت يا مت   بارد، اما انحراف بیهار يک تدوير مت   دارد. از ديدداه 

رومیکر و روان، انحراف رامل سه وجه است: وجه اوی، انحراف اتجاری به 

دردد به عتوان مثای، مجريان متحرف اساتد و اا بر م رکسان صوانین و اتجار

اای فرات   لباس پوریدن در فراتگ خود تبهیت ره از مهیارامچتین زنان  

ااي  وجه دوم، انحراف تغییر اجاماع ، مترور رويداد. (Wells, 1978: 15رتتد  نم 

 مانتددیرند، اای اجاماع  را به یالش م است ره در آنها مردم وض  موجود سیساا

جه . و(Shomaker and Cohen, 2006:13  انق ب، رورش، جتگ داخل  و ترااران

رود ره در آنها يک سوم، انحراف آماری است ره در خدوص مواردی به رار م 

ايده، رخص يا رويداد از ماوسط عجیب، میر عادی يا تازه بودن بسیار ما اون است. 
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اای مربوط به سقوط اواپیمااا، دارای انحراف آماری است زيرا بیهار رويداد

. رخد  ره در يک اماحان خیل  باال يا خیل  پايین رتتداواپیمااا، سقوط نم 

دیرد، از نرر آماری، متحرف است، زيرا امایار وی خیل  از میان ین دور است. م 

اای وسايل نقلیه، باران زياد در يک متطقه بیابان ، يک نقار  دران صیمت تدادف

ر جهان، جامانده در يک مارو، ره به ناحبش بردردانده رود و پیرترين رخص د

انحراف، مقدار زيادی از اخبار . (Ibid: 14  ااي  از انحراف آماری اساتدام   مثای

رتد. واضح است ره مقیاس مها دي ری نیز وجود دارد. امانطور ره را مهخص م 

رتتد و به ییزاای دي ری توجه مردم در زندد  خود، به برخ  ییزاا توجه م 

یزااي  ره بر زندد  آنها، خواه در سطح فردی يا رتتد، درايه  برای توجه به ینم 

، رويدادااي  ره بايد تحلیل روند و «راری»دذارد، وجود دارد. سطح ام ان  اار م 

 مانتدبه عتوان نهانه به خاطر سپرده روند را دارای اامیت اجاماع  دانساه است، 

يا رکوا  ره ما ويژه يک تمدن يا خطرات  ره ما با آنها روبرو اسایا نهانه رسم 

تهطیل  يک موزه،  مانتدرويداداای فرات  ، رويدادااي   .ايايک زمان  داراه

افزايش يا رااش تورم، رااش ارزش پوی رايج، جتگ، حم ن تروريسا ، داروی 

جديد ايدز، بسان يک روزنامه، رروع يک ربکه تلويزيون  رابل ، مرگ افراد برجساه 

وجه اوی،  اامیت اجاماع  رامل یهار وجه است:. (Ibid: 14  دیردرا نیز در برم 

اامیت سیاس  مربوط به رويدادااي  است ره محاوای آنها دارای پاانسیل سیاس  

اا اار داراه بارد. اامیت بوده و يا روی رابطه میان مردم و حکومت يا بین حکومت

اای رويداد تواند ازالملل  نیست بلکه م سیاس  محدود به موضوعان مل  يا بین

ااي  وجه دوم، اامیت اصادادی مربوط به رويداد. (Ibid: 15  نار  رود نیز محل 

يا اار عمل  روی مبادله راالاا و بوده است ره محاوای آنها دارای پاانسیل اصادادی 

اا، رار، حمل و نقل، بازار رغل، متاب  سیساا پول ، تجارن، تهرفه و خدمان دارد

ای ره . وجه سوم، اامیت فرات   به عتوان اندازهباردم تاي  طبیه  و امور زيرب
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محاوای يک آياا خبری اار بالقوه يا عمل  روی رسوم يک سیساا اجاماع ، 

مثای، افزايش پیروان يک دين،  ، به عتوانموسسان و اتجاراا دارد تهري  رده است

وجه یهارم، اامیت افاااح يک موزه مل ، بازدهاي  يک راابخانه يا تاالر موسیق . 

اای خبری ره مربوط به خوب   سهادن( ام ان  است، اط ق يااآ اجاماع  به

 و رود به عتوان مثای ره  يک داروی جديد، ااران درازمدن يک نهت ن ا م 

اای ترافیک  جمه . بر اساس اين تهاري ، يک آياا خبری ره در ار یهار تدادف

دیرد، بايد پورش خبری بیهاری نسبت به اال م مقیاس اامیت اجاماع  رتبه بسیار ب

يک آياا خبری ره ردن پايین دارد، دريافت رتد. رومیکر و راجرز، مهاقدند ره 

اای ارزش خبری يک رويداد خبری انحراف و اامیت اجاماع ، پیش بیت  رتتده

اای بزرد  داراه بارد، به اساتد و موصه  ره يک رويداد در ار دوی آنها، ارزش

رسد. موصه  ره يک رويداد اا انحراف و ک سطح تهديد رده از ارزش خبری م ي

اا اامیت اجاماع  زيادی دارد، ارزش خبری آن باالترين است، درست مثل خبر 

مررز تجارن جهان . ادریه موصه  ره ردن انحراف باالست و ردن اامیت 

مرگ دايانا. از اجاماع  پايین است، اتوز ارزش خبری باالست، درست مثل صضیه 

تر برخوردار است، ارزش خبری پايین سوی دي ر موصه  ره انحراف از ردن رم 

است، اما رويداد ممکن است به دلیل اامیت اجاماع  باال، ارزش خبری مهادل  

رتتد. اما داراه بارد، درست مثل موصه  ره صانون دذاران، بودجه مل  را تدويب م 

ور مها است، اما تدويب بودجه، يک فهالیت عادی اين رويداد برای رهادر یه

انحراف آن، پايین است. سرانجام موصه  ره رويداد، اا اامیت  پوحکومت است، 

اجاماع  و اا انحراف پايیت  دارد، در اين نورن رمارين ارزش خبری را دارد و 

 رتتد تا يک مطلب خبری روندم ن بیهار اين رويداداا از دروازه اخبار عبور

 Shomaker, Danielian and Brend linger, 1991: 783) . 
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 المللی اخیاربسش دو   جریان بین

ر امون است ره دپیر –ال وی مررز ، اخبار الملل بینی برجساه جريان اايک  از ال و

ا اين ج در، ارائه رده است، تحلیل نرريه ساخااری امپريالیسا، رار يواان دالاونگ

او . هوابسا رود: مررز يا جوام  مسلط و پیرامون يا نواح م سیا جهان به دو صسمت تق

توان رتد و آن را به عم وابساه  اين ساخاار نرری را به تهام ن فرات   و ارتباط 

طان رتبای فئودال  اااربکه»عامل انل  نابرابری ملل و تقسیا تقويت رده به وسیله 

 . (Mowlana, 1989:8  مهرف  ررده است، ره در اخایار ملل مررز اساتد« بین الملل

ادی میزان تب و« پیرامون»و « مررز»میزان تبادی خبراا میان ملل ، مطابق اين نرريه

، ی ملل مررزااخبر. ت اون بسیار زيادی دارد، خبراا بین خود ملل مررز با يکدي ر

ريان جباً ريتق. ی ملل پیرامون دارنداای خارج  را در رسانهااسها بیهاری از رويداد

 (. 40: 1381 ریا،  خبر در میان ملل پیرامون بسیار ناییز است و يا ان ً وجود ندارد

 

 بسش سو   جهان سو  و نظم نوین جهانی اطالعات و ارتیاطات

ی اساهمار زداي  و اساق ی طلب  در اابه دنبای دسارش جتبش، 1960از اواخر داه 

ی بتیادين داخل  ااددردون  بر ااريکاي  التین و ی آسیاي  و آفريقاي  و آمرااسرزمین

اا، ی فزايتده آناای مارص  و انق ب  جهان سوم و امبسا  اابرخ  از رهور

تری درباره میراث فرات   و ارتباط  اساهمار صديا مرب  و تر و وسی ی عمیقااآداا 

دزارش در (. 427: 1389 مهامد نژاد،  در دنیا پديد آمد، ی جديد سلطه جوي  آنااریوه

ره در جريان  –برای مطالهه درباره مسائل ارتباطان ، يونسکو الملل بیننهاي  رمیسیون 

اط عان  الملل بینبرای مقابله با عدم تهادی ، ی جهان سوماای جديد رهوراارورش

رن مک »به رياست ، يونسکو م به تونیه رت رانو عمو، و نابرابری جهان  ارتباطان

ی ممالک ااآداا  ياب  به آرمان»از  –در پاريو تهکیل رد  1977در دسامبر « يدبرا

تر اط عان و مؤارتر و در حای توسهه برای برصراری يک نرا نوين جهان  عادالنه
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ضرورن به دوش رساندن ندای »در اين اع میه بر . سخن د اه رد. «ارتباطان

موجود در جريان اط عان به طرف يا از  یااتدحیح نابرابری»، «... ی سامديدهااخلق

 مورد تونیه صرار درفاه است« ... ی در حای توسهه و نیز بین اين ممالکااطرف رهور

 (. 455-454: 1389 مهامد نژاد، 

 

 بسش چهار   نظریه برجسته سازی

توانتد بر م ی جمه  ااي  است ره از طريق آن رسانهاايک  از ریوه، برجساه سازی

، ئه خبراای خبری با ارااابرجساه سازی يهت  اين انديهه ره رسانه. اایر ب ذارندعامه ت

 ،انکاردتسورين و   رتتدم رتتد را تهیین م موضوعات  ره عامه راج  به آنها فکر 

اند، هردبه رار ب،  1972مک رامبز و راو در سای، اين انط ح را نخست. (353: 1381

ورد مبود و  ود در جريان مبارزان اناخابات  رتاخاه ردهب اارا ره سای ایهتا پديد

از آن ،  1942الزار س لد و امکاران او در سای . مطالهه صرار درفاه بود را  ررح داتد

در (. 387-388: 1382 مک رويل،  برندم ی اساراتژيک نام اابه عتوان صدرن موضوع

ر اين موضوع صوياً ب، د موجودرواا» :اندهمک رويل و ترنامان اراره ررد، 1961سای 

سطح   اما در ایچ، رتتدم فکر ، رودم د ره مردم درباره آنچه به آنها د اه نداللت دار

رز و راج (388: 1382 مک رويل،  «رتتدم مردم آن طور ره به آنها د اه رده فکر ن

ی اانهآن رسا فرادردی ره به واسطه» :اندهبرجساه سازی را یتین تهري  ررد، ديريتگ

 رتتدم اامیت نسب  موضوعان و تأایران دونادون را به مخاطب متاقل ، جمه 

ت عمده ال وی فرايتد برجساه سازی ماهکل از سه صسم (353: 1376 ويتدای و دي ران، 

اولويت  -2 دادم وم را تحت تاایر صرار ره اولويت عم، اولويت رسانه -1 بارد:م 

 تاولويت سیاس -3 ست را تحت تاایر صرار داداولويت سیا، عموم ره ممکن است

 (45: 1385 ديريتگ و راجرز، 
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 هابسش پنجم  اسال  رسانه
ست ره اا دو ییز است: اوی، اس م يا بهار ب ويیا تدويری امقدود از اس م رسانه

ين رد ادر مرب عموماً درباره اس م و در آمريکا خدوناً وجود دارد. دوم، رارب

به « انوی فلس ه حق ا ل»(. 74: 1379 سهید،  عموماً و در آمريکاتدوير در مرب 

ربر و اای مامدن، حق داده است، رسان  را ره از نرر نهادی عقب مانده ترند، بملت

فلس ه  اين اروپادراي  ا ل، به عتوان بتیان  برایوحه  بخوانتد. ادوارد سهید، به

محققان   .(358-259: 1382سهید،   ررده است اای ررق رتاس  جديد، ارارهد امان

ه رداتد یون ادوارد سهید،  ضیاءالدين سردار، را. اچ رريا و دی. لیال نهان م 

  واص ررق رتاس ، ايدئولوژی مسلط مرب با جهان اس م است. ررق رتاس ، روايا 

ديه  بدیرد ره در آن، واصهیت ما اون اجاماع  و فرات   از ررق نما را به رار م 

 ش رود، واصهیا  ره ما اون از اماای مرب  آن است. اين روايت با تراه م ان ا

 ايزدی و  رودبودن آن بديه  ان اراه م « درست»و  هررق رتاسان ره  درديد

 (. 101: 1387ريا، سقاي  ب 
 

 و جهانبسش ششم  کشورهای اسالمی
نو ان رت رارهوراای عضو در سازم، م در اين تحقیق مقدود از رهوراای اس 

 کایاروپا و آمري-آفريقا-آسیام  رهوراای میر اس ، است و مقدود از جهانم  اس 

 . جتوب  و اصیانوسیه است - رمال 
 
 اصلی تحقیق  سوال

  ی تلويزيونااو جهان در ربکهم ی اس ااسوای انل  تحقیق: بازتاب خبراای رهور

س  ورلد ب ب ، ان ايتارنهتایانس ، ن لیس الجزيره ا، وی ايتارنهتایت نیل، ویت پرس

 داری دارند؟ای مهتااو ت اون اانیوز و رارا تودی با يکدي ر یه رباات
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 فرعی و فرضیه تحقیق یهاسوال
 فرم و، سبک، عتانر خبری، ی خبریاای ياد رده از ارزشااآيا ربکه

 رتتد؟م ی ما اوت  اسا اده اایدیرجهت

 ی خبریاانار  از ارزش،  ی مورد بررس اابار در ربکهبرجسا   اخ فرضیه:

 . انحراف و اامیت اجاماع ( بوده است 

 

 روش شناسی

اين پژواش، با اسا اده از روش تحلیل محاوا انجام درفاه است. تحلیل محاوا، صرار 

دادن مترا و صاعده متد محاوای ارتباطان در مقوالن خاص بر اساس صواعد و تحلیل 

اای آماری است. تهري  برلسون از تحلیل ن آن مقوالن با اسا اده از روشروابط بی

رور  برای تونی  عیت ، »رود، تحلیل محاوا را محاوا ره زياد اا به آن اساتاد م 

(. 23: 1381 راي  و امکاران،  داندم « و صاعده متد محاوای آرکار ارتباطانرم 

اای اای خبری رام اا  ربکه، بخشجامهه آماری اين تحقیق برای تحلیل محاوا

پرس ت  وی، نیل ت  وی ايتارنهتای، الجزيره ان لیس ، س  ان ان ايتارنهتای، ب  ب  

تا  1389خرداد ماه  9 از  1389س  ورلد نیوز و راراتودی به مدن رش ماه در سای 

از  است. در اين تحقیق، پژواه ر برای نمونه دیری، از يک بوده ( 1389آبان ماه  18

ماتاوب يا مررب اسا اده ررده  اایانواع نمونه دیری تدادف  نرام متد، به نام ا اه

اين ترتیب ره از ار ا اه یاریوب نمونه دیری، به ترتیب يک روز اناخاب است. به

رود، مث ً از ا اه اوی روز رتبه، از ا اه دوم روز يک رتبه، از ا اه سوم روز م 

ن روش با توجه به حجا جامهه آماری ممکن است، يک يا دورتبه و ال  آخر. در اي

اين ترتیب از جامهه به. (Hansen, 1998: 93  یتد ا اه در حجا نمونه صرار دیرد

روز آماری اناخاب رد. بتا به موضوع و ادف تحقیق، واحد  24آماری رش مااه، 
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ابهاد و  امتمتحقیق در اين پژواش، رلیت ار مطلب يا مقوله خبری است. بتابراين 

اای خبری، موضوع خبر، محل رويداد، عتانر خبری، ارزش :وجوه ار خبر مانتد

دیری تتریا خبر، ماایت خبر، فرم خبر، میزان خبر  بر حسب اانیه(، بر جهت

درفاه است. واحد صرار مورد بررس  خبر ، انحراف و اامیت اجاماع  خبر جسا  

اری ذخبری يک رب است و واحد ردد ای، رل بخشتحلیل، خبر است. واحد زمیته

ار جمله است. دساورالهمل رددذاری تحقیق با توجه به مبان  نرری تحقیق  ،يا ابت

و نرران سه اسااد علوم ارتباطان تهیه درديد. به مترور ارزياب  پاياي  دساورالهمل 

مطلب خبری( به طور تدادف  اناخاب رد و  216درند محاوا   10رددذاری، 

اای انل  اری درديد و ضريب پاياي  تحقیق برای ماغیرذسه رددذار، رددتوسط ار 

دیری خبر، انحراف تحقیق  عتدر خبری، ارزش خبری، فرم خبر، ماایت خبر، جهت

آماری، انحراف اتجاری، انحراف تغییر اجاماع ، اامیت سیاس ، اامیت اصادادی، 

  تحقیق، ضريب پاياي  اای انلماغیر تماماامیت فرات  ( محاسبه درديد. در 

اای تحقیق، توان به دسااوردم  پودرند به دست آمد.  70ويلیام اسکان، بیش از 

دیری در لید ار است ره برای ستجش جهت يادآوریاطمیتان ررد. در ايتجا الزم به 

دیری مثبت يا مت   در ار يک از جم ن با توجه به ن ان ستجه  با خبر، جهت

ستجه  با بار مت   و يا جم ن بدون ن ان ستجه  و بار بار مثبت يا ن ان 

دیری جم ن موجود در مهتاي  ختث ، مهخص رد، و سپو با جم  جبری جهت

اای خبر را در دیری آن لید مهخص درديد. پژواه ران، تهداد مطلبيک لید، جهت

ا ار برنامه خبری رمارش ررده و سپو به اولین خبر ارائه رده باالترين عدد ر

. برجسا   ار ندااخاداص داده و به بقیه مطالب خبری به ترتیب نزول ، رتبه داده

در اولويت آن خبر  ،آياا خبری، از طريق حانل ضرب مدن زمان پخش آن خبر

 محاسبه درديده است. 
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 های تحقیقیافته
 .اا در ارتباط با موضوع تحقیق خواایا پرداختدر اين بخش به ارائه برخ  يافاه

 ی تلویزیونیهاررسی رابطه میان عناصر خیری و شیکهب -1ل جدو

 عنصر/ شیکه سیبیبی انانسی راشا الجزیره نیل پرس جمع

 که 110 116 138 142 501 207 1214

 درصد سطری 06/9 55/9 36/11 70/11 27/41 05/17 100

 کجا 25 12 20 18 29 21 125

 درصد سطری 20 6/9 16 4/14 2/23 8/16 100

 کی 2 5 6 7 6 8 34

 درصد سطری 88/5 71/14 64/17 58/20 65/17 53/23 100

 چه 89 84 98 107 222 85 685

 درصد سطری 13 26/12 30/14 62/15 41/32 4/12 100

 چرا 3 3 9 3 2 5 25

 درصد سطری 12 12 36 12 8 20 100

 چگونه 17 16 14 5 10 17 79

 درصد سطری 52/21 25/20 72/17 33/6 66/12 52/21 100

 جمع 246 236 285 282 770 343 2162

 درصد سطری 4/11 9/10 2/13 13 6/35 9/15 100

 

 sigو  25و درجه آزادی برابر با  264/108با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

ی تلويزيون  مورد ااتوان د ت ره بین ربکهم درند اطمیتان  99با ، برابر ن ر

ربکه نیل ، از نرر عتدر خبری ره. انر خبری ت اون مهتاداری وجود داردبررس  و عت

 درند 06/9آياا خبری( بیهارين نسبت و ربکه ب  ب  س  با  501  درند 27/41با 

ربکه نیل با ، از نرر عتدر خبری رجا. آياا خبری( رمارين نسبت را داراه است 110 

آياا  12  درند 6/9ه س  ان ان با آياا خبری( بیهارين نسبت و ربک 29  درند 2/23
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 53/23ربکه پرس با ، از نرر عتدر خبری ر . خبری( رمارين نسبت را داراه است

آياا  2  درند 88/5آياا خبری( بیهارين نسبت و ربکه ب  ب  س  با  8  درند

 41/32ربکه نیل با ، از نرر عتدر خبری یه. خبری( رمارين نسبت را داراه است

آياا  84  درند 26/12ا خبری( بیهارين نسبت و ربکه س  ان ان با آيا 222  درند

 درند 36ربکه رارا با ، از نرر عتدر خبری یرا. خبری( رمارين نسبت را داراه است

آياا خبری( رمارين نسبت  2  درند 8آياا خبری( بیهارين نسبت و ربکه نیل با  9 

آياا  17  درند 52/21س  با  بربکه ب ، از نرر عتدر خبری ی ونه. را داراه است

آياا خبری( رمارين نسبت  5  درند 33/6خبری( بیهارين نسبت و ربکه الجزيره با 

 بر عتدر خبری« ره» در ضمن با توجه به نسبت درند عتدر خبری. را داراه است

 «ره» نیل و رارا به ترتیب بیهارين تارید را بر عتدر خبری، ی پرسااربکه، «یه»

ان و الجزيره انس  و س ب ی ب ااو ربکه اندهدارا« یه» نسبت به ری(رخدیت مدا 

 اند. هدارا« یه»نسبت به  «ره» به ترتیب رمارين تارید را بر عتدر خبری

 

 های مورد بررسیبررسی رابطه میان سیک تنظیم خیر و شیکه -2جدول 

 راشا الجزیره پرس نیل جمع

سی ان 

 ان

بی بی 

 سی

سیک 

 تنظیم/شیکه

 هر  وارونه 153 165 200 183 236 576 1513

 درصد سطری 1/10 9/10 2/13 1/12 6/15 1/38 100

 تاریسی همراه با لید 93 71 85 99 107 194 649

 درصد سطری 3/14 9/10 1/13 3/15 5/16 9/29 100

 جمع 246 236 285 282 343 770 2162

 درصد سطری 4/11 9/10 2/13 13 9/15 6/35 100
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تعوان د عت   ، مع  5و درجه آزادی  335/19ا توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با ب

بعا   بیهارين مطلب، درند ت اون مهتاداری وجود دارد 1میان دو ماغیر در سطح خطای 

ه بع درند مربعوط   1/10درند در ربکه نیل و رمارين آن با  1/38سبک ارم وارونه با 

 9/29بعا سعبک تعاريخ  امعراه بالیعد بعا        بیهارين مطلعب . ب  ب  س  بوده استربکه 

 .  ستاس  ان ان بوده ربکه مربوط به ، درند9/10مربوط به نیل رمارين آن با ، درند

 

ی های خیری به کار رفته در شیکههاضرایب همیستگی اسپیرمن میان ارزش – 3جدول 

 تلویزیونی مورد بررسی

 بی بی سی سی ان ان راشا الجزیره نیل پرس
 

 بی بی سی 1 **982/0 **897/0 **980/0 **630/0 **965/0

957/0** 564/0** 965/0** 869/0** 1  
 سی ان ان

913/0** 712/0** 905/0** 1   
 راشا

973/0** 771/0 ** 1    
 الجزیره

865/0** 1     
 نیل

1      
 پرس

 ست. ادار بودن ضريب امبسا   در سطح خطای يک درند امهت **مقدود از -

 

ی خبری ره در مطالب خبری آن به ااتجا ار ربکه با توجه به تهداد ارزشدر اي

ی خبری به اااز نرر ارزش. درآمده است ایهرار رفاه است به نورن يک ماغیر رتب

ربکه تلويزيون  ب  ب  س  بیهارين  ضريب امبسا   اسپیرمن را با ربکه ، رار رفاه

اسپیرمن را با ربکه تلويزيون  نیل  تلويزيون  س  ان ان و رمارين  ضريب امبسا  

ربکه تلويزيون  س  ان ان بیهارين ضريب امبسا   اسپیرمن را با ربکه . راه استدا

راه تلويزيون  ب  ب  س  و رمارين ضريب امبسا   را با ربکه تلويزيون  نیل دا

ربکه تلويزيون  رارا بیهارين ضريب امبسا   اسپیرمن را با ربکه تلويزيون  . است
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ربکه تلويزيون  الجزيره . پرس و رمارين ضريب امبسا   را با ربکه نیل داراه است

بیهارين ضريب امبسا   اسپیرمن را با ربکه تلويزيون  ب  ب  س  و رمارين ضريب 

ربکه نیل بیهارين ضريب امبسا   اسپیرمن را . امبسا   را با ربکه نیل داراه است

ربکه . را با ربکه س  ان ان داراه است پرس و رمارين ضريب امبسا  ربکه با 

تلويزيون  پرس بیهارين ضريب امبسا   اسپیرمن را با ربکه الجزيره و رمارين 

علت باال بودن ضريب ، رسدم به نرر . ضريب امبسا   را با ربکه نیل داراه است

تبهیت ، ی مرب اابا رهور م ی اس اای تلويزيون  رهورااامبسا   ربکه

 در. ی آرادمیک مرب  باردن ارروزنامهاز ماون  ااان تلويزيون  اين رهورن ارروزنامه

ن نکاه ضروری است ره ربکه الجزيره در واص  بر اساس ال وی اي هضمن توجه ب

از ربکه الجزيره ال و ، ايران م ی پرس جمهوری اس ااس  تاسیو رد و ربکهب ب 

 . ستا هدرفا

 
 شیکه تلویزیونی و فر  خیر رابطه میان نا  -4 جدول

فر  

خیر/شی

که 

تلویزیون

 ی

 جمع پرس نیل الجزیره راشا انانسی سیبیبی

 ساده





 

















درصد 

 سطری
2/94/91/138/104/411/16 100

  تلفیقی














1/147/123/138/155/286/15100درصد 
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 سطری

  جمع





درصد 

 سطری
4/119/102/1304/136/3586/15100

 

م ربکه و بین نا، 5و درجه آزادی 044/55با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

، فرم خبری ساده. درند وجود دارد 1فرم خبر ت اون مهتاداری در سطح خطای 

رند در د 2/9و رمارين نسبت را با ، نیل درند در ربکه 4/41بیهارين نسبت را با 

رند در د 5/28بیهارين نسبت را با ، فرم خبری تل یق . ربکه ب  ب  س  داراه است

ر د. س  ان ان داراه استربکه درند در  7/12ربکه نیل و رمارين نسبت را با 

ه به رم سادفرم تل یق  بیش از ف، س  ان ان و الجزيره، ی تلويزيون  ب  ب  س ااربکه

رم فش از نیل و رارا فرم ساده بی، ی پرساارار درفاه رده است و در مقابل در ربکه

 . تل یق  به رار رفاه است
 

 ی مورد بررسی و منطقه رویداد خیرهابررسی رابطه میان شیکه -5جدول 

 جمع
مورد 

 ندارد

اروپای 

 شرقی

جهان 

 غرب

آمریک

ای 

جنوب

 ی

 آسیا آفریقا
خاورمی

 انه

جهان 

 اسال 

یکه/ش

محل 

رویدا

 د




 












 





بیبی

 سی

100 0 84/2 15/47 32/7 54/8 79/11 38/11
97/

10

درص

د 

سطر

 ی
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اسی

 انن

100 69/1 85/0 80/42 35/6 20/7 86/11 80/17
44/

11

درص

د 

سطر

 ی









  











 
 راشا

100 70/0 26/45 56/24 81/2 16/3 67/6 53/10 31/6

درص

د 

سطر

 ی
















 
  



 

الجزی

 ره

100 42/1 25/4 65/38 32/5
70/

11
76/12 06/12

83/

13

درص

د 

سطر

 ی















 















  نیل

100 90/3 25/3 67/34 38/3 51/3 62/16 49/26 18/8

درص

د 

سطر

 ی
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 پرس

100 25/5 33/2 94/39 75/1 37/4 62/9 45/22
28/

14 

درص

د 

سطر

 ی







































 جمع

100 68/2 46/8 37 07/4 64/5 63/12 2/19 
31/

10 

درص

د 

سطر

 ی

 

برابر  sigو  35و درجه آزادی برابر با  237/707با توجه به مقدار رای اسکوئر با 

. داری وجود داردات اون مهت،  %5ن دو ماغیر در سطح خطای توان د ت میا، م ن ر

 %15/47اسارالیا( با ، رانادا، اروپای مرب ، آمريکا  جهان مرب، در ربکه ب  ب  س 

رمارين درند را به خود اخاداص داده  %84/2بیهارين درند و اروپای ررص  با 

اروپای ررص  با  بیهارين درند و %8/42جهان مرب با ، در ربکه س  ان ان. است

اروپای ررص  با ، در ربکه رارا. ندارمارين درند را به خود اخاداص داده 85/0%

رمارين درند را به خود  %81/2بیهارين درند و آمريکای جتوب  با  26/45%

بیهارين درند و آمريکای  %65/38جهان مرب با ، در ربکه الجزيره. ندادادهاخاداص 

جهان عرب ، در ربکه نیل ند.ادادهرند را به خود اخاداص رمارين د %32/5جتوب  با 

درند رمارين درند را به خود  25/3بیهارين درند و اروپای ررص  با  %67/34با 

بیهارين درند و اروپای  %94/39جهان مرب با ، در ربکه پرس. ندادادهاخاداص 
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به ناايج رابطه  با توجه. ندادادهرمارين درند را به خود اخاداص  %33/2ررص  با 

توان د ت ره س  ان ان و ، م ی تلويزيون  مورد بررس اامیان متطقه رويداد و ربکه

ی برون مرزی اساتد و ااو پرس و الجزيره ربکه الملل بینی ااب  ب  س  ربکه

 مدر ايتجا مقدود از جهان اس م تما. اساتد ایهي  متطقاای نیل و رارا ربکهااربکه

 . به جز متطقه خاورمیانه اساتد م عضو سازمان رت رانو اس  م  رهوراای اس

 

 سیبیی در شیکه بیگیرجهتبررسی رابطه میان منطقه رویداد و  -6جدول 

 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 جهان اسال  3 44 8 55

 درصد سطری 45/5 80 54/14 100

 بیمریکای جنوآ-فریقاآ-آسیا 2 62 4 68

 درصد سطری 94/2 18/91 88/5 100

 جهان غرب 14 100 2 116

 درصد سطری 07/12 2/86 72/1 100

 اروپای شرقی 3 4 0 7

 درصد سطری 86/42 14/57 0 100

 جمع 22 210 14 246

 درصد سطری 94/8 36/85 69/5 100

 

و سطح  4و درجه آزادی برابر با  27/25با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

ی در ربکه ب  دیرجهتمتطقه رويداد و  توان د ت ره میان، م مهتاداری برابر با ن ر

بیهارين درند اخبار . ب  س  در سطح خطای يک درند ت اون مهتاداری وجود دارد
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و رمارين درند با  هی ختث  بوددیرجهتاخبار با ، درند 80مربوط به جهان اس م با 

بیهارين درند اخبار مربوط به . ستا هی مثبت بوددیرجهتاخبار با ، درند 45/5

و  هی ختث  بوددیرجهتاخبار با ، درند 18/91آفريقا و آمريکای جتوب  با -آسیا

بیهارين درند اخبار مربوط به . ستا هاخبار مثبت بود،  درند 94/2رمارين درند با 

 72/1با درند رمارين  و اندهی ختث  بوددیرجهتاخبار با ، درند 2/86جهان مرب با 

بیهارين درند اخبار مربوط به اروپای . ستا هی مت   بوددیرجهتاخبار با ، درند

ن ر درند ، و رمارين درند هی ختث  بوددیرجهتاخبار با ، درند 14/57ررص  با 

الزم به توجه است ره در ايتجا مقدود از مقوله . ستا هی مت   بوددیرجهتاخبار با 

 م خاورمیانه و اروپای ررص  اس  -آفريقای اس م -آسیای اس م ، جهان اس م

آفريقای -آسیای میراس م ، آمريکای جتوب -آفريقا-مقدود از مقوله آسیا ،است

آمريکای ، مقدود از جهان مرب ،آمريکای مررزی است-آمريکای جتوب -میراس م 

روسیه و ، اا اروپای ررص  مقدود از و اسارالیا و نیوزيلتد است-اروپای مرب -رمال 

 .است م اروپای ررص  میر اس 

 

 ی در شیکه سی ان انگیرجهتررسی رابطه میان منطقه رویداد و ب -7جدول 

 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 جهان اسال  2 56 11 69

 درصد سطری 89/2 16/81 94/15 100

 جنوبیمریکایآ-فریقاآ-آسیا 2 52 6 60

 درصد سطری 33/3 66/86 10 100

 جهان غرب 18 81 2 101

 درصد سطری 82/17 19/80 98/1 100
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 اروپای شرقی 0 2 0 2

 درصد سطری 0 100 0 100

 جمع 22 191 19 232

 درصد سطری 48/9 32/82 19/8 100

 

و سطح  4 و درجه آزادی برابر با 39/23با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

دیری در ربکه س  توان د ت ره میان متطقه رويداد و جهتری برابر با ن ر، م مهتادا

 خباراان ان، ت اون مهتاداری در سطح خطای يک درند وجود دارد.. بیهارين درند 

د، مربوط به جهان مرب و رمارين درن 81/81دیری مثبت  درند ساون ( با با جهت

ا بوده است. بیهارين درند اخبار درند با ن ر درند مربوط به اروپای ررص  ب

د مربوط به جهان مرب و رمارين درن 4/42دیری ختث   درند ساون ( با جهت

با  درند مربوط به اروپای ررص  بوده است. بیهارين درند اخبار 05/1درند با 

به جهان اس م و رمارين  درند مربوط 89/57با  دیری مت    درند ساون (جهت

ربوط ممربوط به اروپای ررص  بوده است. بیهارين درند اخبار درند با ن ر درند 

ربوط به مدرند  89/2و رمارين درند با  درند، اخبار ختث  16/81به جهان اس م با 

با   آمريکای جتوب-آفريقا-مربوط به آسیا اخبار مثبت بوده است. بیهارين درند اخبار

. ستااخبار مثبت بوده ، رندد 33/3اخبار ختث  و رمارين درند با ، درند 66/86

مارين اخبار ختث  و ر،  درند 19/80بیهارين درند اخبار مربوط به جهان مرب با 

اروپای  بیهارين درند اخبار مربوط به. اخبار مت   بوده است، درند 98/1درند با 

مثبت  اخبار ختث  و رمارين درند با ن ر درند اخبار مت   و، درند 100ررص  با 

 . ستا هبود

 

 لجزیرهاگیری در شیکه ررسی رابطه میان منطقه رویداد و جهتب -8جدول 
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 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 جهان اسال  4 63 6 73

 درصد سطری 48/5 3/86 22/8 100

84 2 81 1 

-فریقاآ-آسیا

 جنوبیآمریکای

 درصد سطری 19/1 43/96 38/2 100

 جهان غرب 4 104 1 109

 درصد سطری 67/3 41/95 92/0 100

 اروپای شرقی 0 12 0 12

 درصد سطری 0 100 0 100

 جمع 9 260 9 278

 درصد سطری 24/3 52/93 24/3 100

 

 

و سطح   4و درجه آزادی برابر با  25/11با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

ی در ربکه دیرجهتو میان متطقه رويداد ره توان د ت ، م 05/0مهتاداری برابر با 

ره بیش  ناي هبا توجه ب. درند وجود دارد 5ت اون مهتاداری در سطح خطای ، الجزيره

دارند و ادمام نیز ممکن  5ی جدوی فراوان  مورد انارار رمار از اادرند خانه 25از 

درند  اخبار بیهارين درند . توان اعداد داخل جدوی را تونی  رردم ن، نیست

درند ساون (  اخبار  مربوط به جهان مرب و رمارين درند، درند 21/39 ساون ( با

 52/93بیهارين درند اخبار با . درند مربوط به اروپای ررص  بوده است 32/4با 
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مربوط به اخبار مت   و ، درند 24/3با اخبار اخبار ختث  و رمارين درند ، درند

 . مثبت بوده است

 الگیری در شیکه تلویزیونی نیل اینترنشنداد و جهتبررسی رابطه میان منطقه روی -9جدول 

 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 جهان اسال  11 236 20 267

 درصد سطری 12/4 39/88 49/7 100

 مریکای جنوبیآ-فریقاآ-آسیا 4 173 4 181

 درصد سطری 21/2 58/95 21/2 100

 جهان غرب 22 239 6 267

 درصد سطری 24/8 51/89 25/2 100

 اروپای شرقی 0 22 3 25

 درصد سطری 0 88 12 100

 جمع 37 670 33 740

 درصد سطری 5 54/90 46/4 100

 

و سطح  4و درجه آزادی برابر با  35/22با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

، نیل ی و متطقه رويداد در ربکهدیرجهتتوان د ت ره میان ، م مهتاداری برابر با ن ر

 46/59درند ساون ( با   بیهارين درند اخبار مثبت. ت اون مهتاداری وجود دارد

با ن ر درند مربوط به اروپای اخبار درند مربوط به جهان مرب و رمارين درند 

مربوط  درند 67/35درند ساون (  با   بیهارين درند اخبار ختث . ررص  بوده است

درند مربوط به اروپای ررص  بوده  28/3 بااخبار به جهان مرب و رمارين درند 

درند مربوط به جهان اس م  6/60با  درند ساون (  بیهارين درند اخبار مت  . است
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بیهارين . درند مربوط به اروپای ررص  بوده است 09/9با اخبار و رمارين درند 

 12/4با اخبار اخبار ختث  و رمارين درند ، درند 39/88درند اخبار جهان اس م با 

آمريکای جتوب  با -آفريقا-درند، اخبار مثبت بوده است. بیهارين درند اخبار آسیا

درند، اخبار مثبت و مت     21/2با اخبار درند، اخبار ختث  و رمارين درند  58/95

درند، اخبار ختث  و رمارين  95/89بوده است. بیهارين درند اخبار جهان مرب با 

ار مت   بوده است. بیهارين درند اخبار اروپای درند، اخب 25/2با اخبار درند 

با ن ر درند، اخبار مثبت اخبار درند، اخبار ختث  و رمارين درند  88ررص  با 

 بوده است. 

 

 گیری در شیکه تلویزیونی پرسبررسی رابطه میان منطقه رویداد و جهت -10جدول 

 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 ان اسال جه 6 97 23 126

 درصد سطری 76/4 98/76 25/18 100

 مریکای جنوبیآ-فریقاآ-آسیا 5 43 6 54

 درصد سطری 26/9 63/79 11/11 100

 جهان غرب 24 97 16 137

 درصد سطری 52/17 8/70 68/11 100

 اروپای شرقی 0 8 0 8

 درصد سطری 0 100 0 100

 جمع 35 245 45 325

 سطریدرصد  77/10 38/75 85/13 100
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و سطح  4و درجه آزادی برابر با 67/15با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

 ی در ربکهدیرجهتتوان د ت ره میان متطقه رويداد و ، م مهتاداری برابر با ن ر

 بیهارين. ت اون مهتاداری وجود دارد، تلويزيون  پرس در سطح خطای يک درند

ين درند مربوط به جهان مرب و رمار 57/68درند ساون ( با   درند اخبار مثبت

خبار ابیهارين درند . با ن ر درند مربوط به اروپای ررص  بوده استاخبار درند 

ارين درند مربوط به جهان اس م و جهان مرب و رم 59/39درند ساون ( با   ختث 

اخبار  بیهارين درند. درند مربوط به اروپای ررص  بوده است 26/3با اخبار درند 

با ار اخبدرندمربوط به جهان اس م و رمارين درند  11/51درند ساون ( با   مت  

 م بابیهارين درند اخبار جهان اس . ن ر درند مربوط به اروپای ررص  بوده است

وده باخبار مثبت ، درند 76/4با اخبار اخبار ختث  و رمارين درند ، درند 98/76

خبار ختث  ا، درند 63/79آمريکای جتوب  با -فريقاآ-بیهارين درند اخبار آسیا. است

اخبار  بیهارين درند. اخبار مثبت بوده است، درند 26/9با اخبار و رمارين درند 

خبار ا، درند68/11با اخبار اخبار ختث  و رمارين درند ، درند 8/70جهان مرب با 

  و اخبار ختث، درند 100بیهارين درند اخبار اروپای ررص  با . مت   بوده است

 . با ن ر درند اخبار مثبت و مت   بوده استاخبار رمارين درند 

 

 گیری در شیکه راشابررسی رابطه میان منطقه رویداد و جهت -11جدول 

 گیریمنطقه رویداد/جهت مثیت خنثی منفی جمع

 جهان اسال  3 36 9 48

 درصد سطری 25/6 75 75/18 100

 مریکای جنوبیآ-فریقاآ-آسیا 6 28 2 36

 درصد سطری 67/16 78/77 55/5 100
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 جهان غرب 10 57 3 70

 درصد سطری 28/14 43/81 28/4 100

 اروپای شرقی 11 114 4 129

 درصد سطری 53/8 37/88 1/3 100

 جمع 30 235 18 283

 درصد سطری 6/10 03/83 36/6 100

 

طح س و 4و درجه آزادی با  698/18با توجه به مقدار رای اسکوئر برابر با 

ی در ربکه دیرجهتمتطقه رويداد و میان توان د ت ره ،  م مهتاداری برابر با ن ر

بار بیهارين درند اخ. ت اون مهتاداری وجود دارد، رارا در سطح خطای يک درند

 10ا باخبار درند مربوط به اروپای ررص  و رمارين درند  66/36مثبت  درند ساون ( با 

 51/48ا ببوده است. بیهارين درند اخبار ختث   درند ساون ( درند مربوط به جهان اس م 

-آفريقا-یادرند مربوط به  آس 91/11با اخبار درند مربوط به اروپای ررص  و رمارين درند 

ربوط به مدرند  50آمريکای جتوب  بوده است. بیهارين درند اخبار مت    درند ساون ( با 

  آمريکای جتوب-آفريقا-درند مربوط به آسیا 11/11با اخبار جهان اس م و رمارين درند 

رين درند اخبار ختث  و رما، درند 75بیهارين درند اخبار جهان اس م با بوده است. 

رب با بیهارين درند اخبار جهان م. ستا هاخبار مثبت بود، درند 25/6با اخبار 

. ستا هوداخبار مت   ب، درند 28/4اخبار ختث  و رمارين درند با ، درند 43/81

اخبار ختث  و ، درند 78/77مريکای جتوب  با آ-فريقاآ-بیهارين درند اخبار آسیا

خبار بیهارين درند ا. اخبار مت   بوده است، درند 55/5با اخبار رمارين درند 

اخبار ، ددرن 1/3با اخبار اخبار ختث  و رمارين درند ، درند 37/88اروپای ررص  با 

 . مت   بوده است
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رایب تعیین به دست آمده از تحلیل رگرسیون اثر شدت انحراف و اهمیت ض -12جدول 

 های تلویزیونی مورد بررسیاجتماعی روی برجستگی آیتم خیری در شیکه

 R square  نربکه تلويزيو

 %9/10   س بب  

 %3/5 س  ان ان

 %2/7 رارا

 %2/19 الجزيره

 %3/15 نیل

 %4/10 پرس ت  وی

ی ااتوان د ت ره ارزش، م ضرايب تهیین به دست آمده با توجه به مقادير

ی خبری ااانحراف و اامیت اجاماع ( نقش اندر  در تبیین برجسا   آياا  خبری

قیق افاه تحياين موضوع رام ً مهابه با . توان فرضیه تحقیق را رد رردم  ، پودارند

بری است ره ی خاای خبری و برجسا   آياااارومیکر و روان در خدوص ارزش

  رجسا بحار  از آن است ره  اااين يافاه. در صسمت پیهیته تحقیق به آن اراره رد

مل  عوا ی خبری بايد جساجو ررد بلکه بايد بهاای خبری را نه تتها در ارزشااآياا

، رتدم سیاست خارج  رهور ره رسانه خبری در آن عمل ، ی خبریاایون فیلار

است ره  ریيادآوالزم به . توجه رردنیز ... ی ون ارهروزنام ایهی حرفاارويه

اا خبری در ايهضرب مدن زمان پخش خبر در رتبه جاي ا برجسا   خبر از حانل

 . به دست آمده است ،پخش

 

 ی تحقیقهاتجزیه و تحلیل یافته
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دو عامل انحراف و اامیت ، ی تحقیق در ربکه ب  ب  س  ورلد نیوزاابر اساس يافاه

توان د ت عوامل م  ، پودر برجسا   مطالب خبری نقش اندر  دارنداجاماع  

ان ن ارروزنامهسیاست خارج  دولت و ای، هی رساناانقش سازمان مانتددي ری 

نقش بیهاری در اناخاب و برجساه ردن مطالب ،  تلويزيون  در يک سپهر نرام جهان

روند و نور م ت سازی اولوي، سپو اخبار بر اساس متطقه جغرافیاي . خبری دارند

بیهارين اخبار ربکه ب  ب  . رودم بر آنها تابیده  یاریوب سازی(  مثبت يا مت  

ختث  و مثبت و سپو  عمدتاًمربوط به جهان مرب است و آن اا با یاریوب ،  س 

،  ختث  و مت  ( عمدتاًبا یاریوب   آفريقا و آمريکای جتوب -به ترتیب اخبار آسیا

با   ختث  و مت  ( و اخبار اروپای ررص  عمدتاًبا یاریوب   ماخبار جهان اس 

ی تحقیق در ربکه س  ان اابر اساس يافاه. ختث  و مثبت( بوده است یاریوب عمدتاً

دو عامل انحراف و اامیت اجاماع  در برجسا   مطالب خبری نقش ، ان ايتارنهتای

ای،  هی رسانااازماننقش س مانتد توان د ت عوامل دي ریم  ، پواندر  دارند

نقش ،  ان تلويزيون  در يک سپهر نرام جهانن ارروزنامهسیاست خارج  دولت و 

سپو اخبار بر اساس متطقه . بیهاری در اناخاب و برجساه ردن مطالب خبری دارند

بر آنها  یاریوب سازی(  روند و نور مثبت يا مت  م اولويت سازی ، جغرافیاي 

با   مربوط به جهان مرب است، ين اخبار ربکه س  ان انبیهار. رودم تابیده 

آفريقا و آمريکای -ختث  و مثبت( و سپو به ترتیب اخبار آسیا عمدتاًیاریوب سازی 

ختث   عمدتاًیاریوب   اخبار جهان اس م،  ختث  و مت  ( عمدتاًبا یاریوب   جتوب 

ه پورش خبری دو رسانه نحو. بوده است ختث ( عمدتاً  و مت  ( و اخبار اروپای ررص 

س  ان ان و ب  ب  س  بويژه در خدوص جهان مرب و جهان اس م را   الملل بین

و به خدوص در متطقه  م توجه به متاف  رهوراای مابوع ران در رهوراای اس 

با توجه به سپهر جهان نرام و با تارید بر نرريه اصاداد . خاورمیانه صابل توجیه است

و وابسا   محاوای  ااامر را بايد در ساخت اصادادی اين رسانه دلیل اين، سیاس 

رسد ره اتوز ان اره م به نرر . به زيربتای اصادادی جساجو رردآنها ايدئولوژيک 
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ي  اایاریوب ؛ه استکردی مرب  از اس م و مسلمانان تغییر یتدان  نااسازی رسانه

تاف  مرب تهري  و تونی  مسلمانان به عتوان تهديد و خطر برای م، ره در آن

اساتد ره  ایی رمايل ان ارانه انل اارلیهه، تروريسا و بتیاد دراي  اس م . روندم 

اين دو رلیهه اس م و . دیرندم ی مرب به رران مورد اسا اده صرار ااتوسط رسانه

 سکوالريسا و مدرنیزاسیون مهرف ، دمورراس ، به عتوان تهديد علیه نلح مسلمانان را

فرايتدی را ، الباه بايد توجه دارت ره یاریوب دذاری مت   جهان اس م. رتتدم 

اين فرايتد یتان طبیه  ، افادم رتد ره درست مهابه فیلاراای خبری ات اق م تهريح 

 ،ااي رتد ره يک خبرن ار جوان مرب  را پو از ط  دوران ررد و بلوغ حرفرار م 

داد و در حقیقت ی اين فیلاراا م اايه اليهعادن به ديدن حاداه خبری از ال

نحوه خبر نويس  و تهیه دزارش از سوي  و رسب تجربه و بلوغ ، تحدی ن دانه اا 

عیتک  ره خبر . امانا ياددیری ی ون   اسا اده از اين عیتک خاص است ،خبرن اری

از نرر  «س  ان ان»و « ب  ب  س »یااربکه. بیتدم را از زاويه متاف  دروا  خاص 

اين ره توان د ت م ی خبری به رار درفاه دارای امبسا   باالي  اساتد و ااارزش

بر . جغرافیاي  است دونادونمهابهت ن اه آنها به متاطق ، امر يک  از داليل انل 

دو عامل انحراف و اامیت اجاماع  ،  ی تحقیق در ربکه پرس ت  ویاااساس يافاه

 مانتدتوان د ت عوامل دي ری م  ، پواندر  دارنددر برجسا   مطالب خبری نقش 

ان تلويزيون  در يک ن ارروزنامهسیاست خارج  دولت و ای،  هی رساناانقش سازمان

سپو . نقش بیهاری در اناخاب و برجساه ردن مطالب خبری دارند،  سپهر نرام جهان

 يا مت   روند و نور مثبتم اولويت سازی ، اخبار بر اساس متطقه جغرافیاي 

مربوط به جهان ، بیهارين اخبار ربکه پرس. رودم بر آنها تابیده  یاریوب سازی( 

با یاریوب   ختث  و مثبت( و سپو به ترتیب جهان اس م عمدتاًبا یاریوب   مرب

ختث  و  عمدتاًبا یاریوب   آفريقا و آمريکای جتوب -آسیا،  ختث  و مت  ( عمدتاً

ی اابر اساس يافاه. ختث ( بوده است عمدتاًاریوب با ی  مت  ( و اروپای ررص 

دو عامل انحراف و اامیت اجاماع  در برجسا   ، تحقیق در ربکه الجزيره ان لیس 
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نقش  مانتدتوان د ت عوامل دي ری م  پو ،مطالب خبری نقش اندر  دارند

سپهر  ان تلويزيون  در يکن ارروزنامهسیاست خارج  دولت و ای،  هی رسانااسازمان

سپو اخبار . نقش بیهاری در اناخاب و برجساه ردن مطالب خبری دارند،  نرام جهان

یاریوب   روند و نور مثبت يا مت  م اولويت سازی ،  بر اساس متطقه جغرافیاي 

با   بیهارين اخبار ربکه الجزيره مربوط به جهان مرب. رودم بر آنها تابیده  سازی(

 یاریوببا   آفريقا و آمريکای جتوب -( و سپو آسیاختث  و مثبت عمدتاًیاریوب 

 ختث  و مت  ( و اروپای ررص  عمدتاً یاریوببا   جهان اس م، ختث  و مت  ( عمدتاً

نحوه پورش خبری دو رسانه برون مرزی پرس . ختث ( بوده است عمدتاً یاریوببا  

. صابل توجیه است، اجهان اس م با توجه به سیاست خبری آنه بارهبويژه در، و الجزيره

الجزيره يک ادف رورن داراه است و آن اا بر اا زدن نرا مساقر در جهان عرب و 

 اا ربکه پرس ادف. بوده است رکسان اسابداد خبری و خ قان حکمرانان عرب

يک  از مهمارين ااداف . استبوده  نرا مساقر در اين رهوراا و حمله به جهان عرب

ی جتوب ااين است ره نقش خبری خود را به عتوان رسانها، ی پرس و الجزيرهااربکه

، اي ا نمايتد و به ندااا و یها اندازاای ناديده درفاه رده بخش بزرد  از جهان

اولويت نخست را به خود اا، اما اخبار جهان مرب در ار دوی اين ربکه، توجه نمايتد

اه رده در اين ی خبری به رار درفااامبسا   باالی ارزش. اخاداص داده است

ن امر ره الجزيره بر اساس ال وی ب  ب  س  به راه افااد و بهداا ايهتوان بم را  ااربکه

، ی تحقیق در ربکه رارااابر اساس يافاه. نسبت داد، پرس از الجزيره ال و درفاه است

، نقش اندر  دارند، دو عامل انحراف و اامیت اجاماع  در برجسا   مطالب خبری

سیاست خارج  ای،  هی رساناانقش سازمان مانتدوان د ت عوامل دي ری تم  پو

نقش بیهاری در اناخاب و ،  ان تلويزيون  در يک سپهر نرام جهانن ارروزنامهدولت و 

اولويت ، سپو اخبار بر اساس متطقه جغرافیاي . برجساه ردن مطالب خبری دارند

بیهارين . رودم بر آنها تابیده  ی(یاریوب ساز  روند و نور مثبت يا مت  م سازی 

ختث  و مثبت( و سپو جهان مرب  عمدتاًاخبار ربکه رارا مربوط به اروپای ررص   
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آفريقا و آمريکای -ختث  و مت  ( و آسیا عمدتاًختث  و مثبت(، جهان اس م   عمدتاً 

ل اای تحقیق در ربکه نیبوده است. بر اساس يافاه ختث  و مثبت( عمدتاًجتوب   

ايتارنهتای، دو عامل انحراف و اامیت اجاماع  در برجسا   مطالب خبری نقش 

ای، اای رسانهنقش سازمان مانتدتوان د ت عوامل دي ری م  پواندر  دارند 

ن اران تلويزيون  در يک سپهر نرام جهان، نقش سیاست خارج  دولت و روزنامه

د. سپو اخبار بر اساس متطقه بیهاری در اناخاب و برجساه ردن مطالب خبری دارن

بر آنها  روند و نور مثبت يا مت    یاریوب سازی(جغرافیاي ، اولويت سازی م 

ختث  و مت  (  عمدتاًرود. بیهارين اخبار ربکه نیل مربوط به جهان اس م  تابیده م 

آفريقا و آمريکای جتوب  -ختث  و مثبت(، آسیا عمدتاًو سپو به ترتیب جهان مرب  

بوده است. در خدوص نحوه  ختث  و مت  ( عمدتاًادی( و اروپای ررص    ماه

اا با توجه به اين ربکهتوان د ت رهای رارا و نیل، م پورش خبری دو ربکه متطقه

سیاست خبری خود به متاطق جغرافیاي  خود  اروپای ررص  برای رارا و جهان 

ی مت   ربکه رارا در دیرتوان علت جهتاند. م توجه ررده عرب برای نیل(

خدوص جهان اس م را تا حدودی نار  از تضاد متاف  روسیه با جهان اس م  به 

اين موضوع توجه ررد ره افغانساان( دانست. بايد به دامساان و سابقاً ،ويژه در یچن

تمررز عمده رارا بر روسیه و اروپای ررص  است و رارا نادزير در پورش خبری 

اای خبری عمده مرب   رويارز، فرانو پرس و آسوریاد نومتاطق دي ر از آژا

با در نرر درفان اين نکاه ره خبر دزاری اياارتاس بیهار بر  .جويدبهره م  پرس(

دیری مت   ربکه جهت ،حوزه جغرافیاي  اتحاد جماایر روروی سابق مامررز است

دیری از هسیاست خارج  دولت مدر و بهر مانتدتوان به عوامل  نیل را اا م 

 اای خبری عمده مرب ، نسبت داد. آژانو
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 ر اخباردسها زيادی را ، داتد ره امچتان اخبار جهان مربم ی تحقیق نهان اايافاه

توان  . مدارند، ندی تلويزيون  ره در اين تحقیق بررس  درديدااربکه تمام الملل بین

ا از اادر خبری  ،برصرار است، اط عاند ت ره امچتان جريان يکسويه و ناماهادی 

ی اين تحقیق نهان اايافاه. اخبار مت   آنهاست، رهوراای جتوب متهکو رود

ی جهان ااو رسانه اندهجهان اس م را مت   نهان داد، ی مرب ااداتد ره رسانهم 

ی ااتتوان به سیاسم دلیل اين امر را اند، هاس م نیز جهان اس م را مت   نهان داد

اژمون  فرات   مرب و تبهیت مانتد و اا به عوامل   ااخبری اين ربکه

ی ن ارروزنامهی اااز ماون و روش، ی تلويزيون  جهان اس مااان ربکهن ارروزنامه

 . ی عمده مرب  مربوط دانستاااز خبردزاری اادیری اين ربکهمرب  و بهره

 

 

 پیشنهادهای پژوهش

  در ی تلويزيون  مورد بررساادر ربکهم ی رهوراای اس تحلیل ری   رويداداا-

 .تواند به ناايج عمیق تری بیانجامدم اين تحقیق  م ی راارتار يافاه

توسط مخاطبان  الملل بینتحقیق پیمايه  در خدوص نحوه رمزدهاي  اخبار  -

 و مرب م در رهوراای اس 

ی مورد ااو دوم در ربکه بررس  میزان اسا اده از متاب  خبری دست اوی -

 بررس 

در برجسا    انحراف و اامیت اجاماع (  ی خبریاامقايسه نقش ارزش -

 ی مورد بررس اای خبری ربکهاااخبار تلويزيون  و وب سايت

 ی تلويزيون  مورد بررس اابررس  نحوه دروازه بان  اخبار در ربکه -

ی ااو ملت اادولت ی مورد بررس  در خدوصاای ربکهدیرجهتبررس   -

 رهوراای اس م 
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ی اان ربکهايهبررس  رابطه میان ساخاار اصادادی و سیاس  رهورااي  ر -

 .رتتد با برجسا   اخبار آنهام تلويزيون  در آنها فهالیت 
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