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 : دهيچک

 يسـ  يب يرنا، بيا يران در تارنماهايساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به ا يقيبه مطالعه تطبمقاله ن يا
و  يجمـع آور ل محتـوا  يـ بـه روش تحل ن مطالعه يا يداده ها.  پردازد يم يفارس-كايآمر يو صدا يفارس
 ي)ت هايوب سا(تارنماها  يخبر و نحوه پوشش سه ساختاريقام ن پژوهش با هدفيا  .١ل شده استيتحل

زبـان   يفارسـ  يبـرون مـرز   يونيـ زيتلو -ويرادشبکه دو  يبا تارنماهاران يا يرسم يعنوان خبرگزار رنا بهيا
 .است ، انجام شدهرانيمربوط به ا ياسيس يدادهايرو اخبار ود بر يتأکكا با يآمر يو صدا يس .يب .يب

در سـه  است که  يت و امور خارجاسيران در حوزه سيمرتبط با ا ي، مطالب خبرطالعهمن يا يجامعه آمار
و سـه مـاه    ١٣٨٦سه ماه آخر سـال  (ماهه  ك دوره ششيدر و  يدو هفته آمار يط ،مورد مطالعه يتارنما

کـه بـه روش    اسـت خبـر   ٥٧١شـامل   زيـ ن قيـ تحق نيـ نمونـه ا  حجـم  . ارائه شده اسـت ) ١٣٨٧نخست 
واحـد    .انتخاب شده است) ك روزياز هر دو هفته ( يدو هفته آمار يط يك احتمالياتستميس يريگ نمونه
 .شده است فيتعر" خبر" قيتحق نيدر ا زين ليتحل

 ه استمشخص شد يفيتوصدر جداول .  ارائه شده است ينييو تب يفيق در دو سطح توصيتحق يهاافته ي
با هـم   کايآمر يفارس يو صدا يفارس يس .يب .يب ا،رنيا يتارنماسه که نوع ساختار و نحوه پوشش اخبار در 

قـرار   ديـ مـورد تاک  يخاصـ  يرا با برجستگ" هرتش" يو ارزش خبر" که"سه تارنما عنصر  هر  .دنتفاوت دار
 شـتر يبن يهمچنـ   .استبودن و جهت گيري گفتماني آنه گرا شخص"دهنده  نشان موضوع، نياند که ا داده

 گـر يد ياز دو تارنمـا  رنـا يمنظـر، سـهم ا   نياست که از ا" يديرتوليغ"ارنما سه ت نيدر ا افتهياخبار انتشار 
مـورد مطالعـه بـوده     يسه تارنما يکانون توجه اصل ران،يا يا هسته وضوعم ياز نظر موضوع . است شتريب

 . است
 دادياس روانعکا ي" خبر نرم"به  شتريب يس .يب .يو ب" خبر سخت"بر  شتريب کايآمر يو صدا رنايا يتارنما ديتاک

 يمورد استفاده در تارنماها يو چندرسانه ا يامکانات تعامل انيم از  .است بوده يلياطالعات تکم با همراه
و  ليـ مياز ا کـا يآمر يو صـدا  يس .يب .يب رنا،ياما برخالف ا . بوده است" عکس"استفاده از  نيشتريب ،يخبر

 . اند کرده يادياستفاده ز زيمرتبط ن يها تيبا موضوعات و سا ونديپ
 

 .ل محتوايكا، تحليآمر ي، صدايس .يب .يرنا، بي، ايخبر يران، تارنماهاياخبار، ا :ها د واژهيکل             
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  :مقدمه
ـ    نينـو  يهـا   رسـانه  يرو را فـرا  يا ت تازهير آن، وضعينظ يب يها  تيوب و قابل يجهان شبكه   هگشـوده اسـت، ب
اد يـ   "هـا   عصر دوم رسـانه "عنوان  ان دوران از آن بيخاص ا يها  يگژيشمندان به سبب وياز اند يكه برخ يطور

ها نفـر از مـردم جهـان بـه اخبـار و       ونيليم يشگرف در نحوه دسترس يتارنماها تحول يشبكه جهان  .كنند يم
رج كـه از منـزل خـا    توانند بدون آن يگوناگون، امروزه افراد م يها ونديجاد پيبا ا . وجود آورده است هاطالعات ب

 يكـاربران حتـ    .داشـته باشـند   يدهنـد، دسترسـ   ياز اخبار و اطالعات كه تارنماها ارائـه مـ   ييايشوند، به در
آنـان   . افـت دارنـد  يخـود در  يدر صـندوق پسـت   يكـ يپست الكترون راهاز  ار يخبر يها اميتوانند اخبار و پ يم

 .گر به مباحثه بپردازنديكديمختلف با  يها وگو درباره موضوع گفت يتوانند در تاالرها ين ميهمچن
و گسـترش آن از   يرخبـر يو غ يخبـر  يو تارنماهـا  يكـ يالكترون يها روزنامه ييداي، پينگار عرصه روزنامه در
در سـطح جهـان    يخبـر  يو تارنما يكيها هزار روزنامه الكترون است كه امروز ده يبه صورت ١٩٩٠ل دهه ياوا

ن شبكه يا راهو مطالب موردنظر خود را از  را هر لحظه اخبايردم دنها نفر از م ونيلياکنون م . كنند يت ميفعال
کننـد   ير مشـاهده مـ  يلم، صوت و تصويصورت مكتوب، ف نظر خود را به آورند و مطالب مورد يدست م هب يجهان

  .)١٦٢: ١٣٨٤، يعيبد(
ن، رشـد و تكامـل   نترنـت و بـه تبـع آ   يا ييدايـ و پ ين ارتبـاط ينـو  يها يفنآورشرفت روزافزون يواقع، با پ در

وه جست وجو، كسب خبر، مطالعـه و نحـوه   يشگرف در ش ي، تحوليخبر يو تارنماها يكيالكترون يها روزنامه
ن يتـر  هـم م مثابه  را به تباطاتفرهنگ و ار" يساز يجهان"نترنت يا . وجود آمده است هدادها بيمردم از رو يآگاه

ونـد  يهـم پ  ز  بهيرا ن يداريو شن يداريمكتوب، د يها  هرسان يعصر حاضر با خود همراه آورده و مرزها يژگيو
 .)٢٧: ١٣٨١ن و تانكارد، يسور(داده است 

ون؛ يـ زيو و نـه تلو يش است، نه راديآن روزنامه مكتوب قرن پ ،گر نه روزنامهي، امروز ديمجاز ين فضايچن در
 ان،يـ م نيـ در ا . آورده اسـت ر و صـوت فـراهم   يصورت متن، تصو امكان درج محتوا را به يت فرامتنيبلكه قابل

و و ير مطبوعات، رادينظ يسنت يها نهرسا يها از جنبه ياريوب، بس ير شبكه جهانينظ يفراوان و ب يها تيقابل
 يديجد يها ر ساخته و ساختار، كاركرد و نقشييرا دستخوش تغ يالملل نيو ب يمل يها يون و خبرگزاريزيتلو

 . آنها به ارمغان آورده است يرا برا
 يسنت يها رسانه يشكل و محتوا ،نترنتيا) يا چند رسانه( يو فرامتن يتعامل ير فضايتاث رسد تحت ينظر م هب
 يسـاختار و كاركردهـا  " يپوشـان  هـم " يك شده و درواقـع اكنـون شـاهد نـوع    يگر نزديكديش از گذشته به يب

 .ميباش ين مينو يها متفاوت رسانه
ن ينـو  يهـا  يفنآوربا ) ها يخبرگزار( يخبر يها ون و آژانسيزيو تلوو يان راديم يفنآور يكيان، نزدين ميا در

، نحـوه اسـتفاده، جـذب    ينه كاركرد سـنت يرا در زم ييها ها، چالش يا نترنت و چند رسانهياز جمله ا يارتباط
امه اد ير كرده برايها را ناگز ها، رسانه لشن چايا . وجود آورده است هآنها ب يز محتوايمخاطب، شكل رسانه و ن

 .ن استفاده كنندينو يها يفنآورموثر و مطلوب از  يروش به يده و رقابتيچيپ ين فضايات در ايح
 

 تارنماها صحنه ي بازنمايي تعارضات گفتماني رسانه اي كشورها: طرح مسأله
 هـا را  يون و خبرگـزار يزيو، تلويراد يمكتوب و زمان برا يها رسانه يفضا برا يها تيمحدود يخبر يتارنماها

ك موضوع و مستند كـردن آن  ينه پرداختن به يدر زم يتيگر محدوديگذارد و با وجود ابرمتن، د يپشت سر م
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گـاه  ينقـش و جا  يخبـر  يهـا  د، رسـانه يـ جد يها رسانه يار رقابتيده و بسيچيپ ياكنون در فضا  .وجود ندارد
مـورد نظـر    يهـا  دگاهيها و د وشب مخاطبان به اتخاذ ريترغ. دارند يت و كنترل افكار عموميدر هدا يليبد يب

م يه، تنظيته يوه سنتيبا همان ش يمل يها ياگر در گذشته خبرگزار . دارد يطوالن يا ها سابقه صاحبان رسانه
رفتنـد،   يشمار م كشورها به يجمع يها رسانه ين اخبار براين منبع تاميتر مهم) يتلكس خبر(و ارسال اخبار 
رسـد   ي، بـه نظـر مـ   يت فراوان تعامليد با قابلين شبكه جديترش روزافزون انترنت و گسيا ييداياما اكنون با پ

 يمنـابع خبـر   يبرا ينيگزيجا يالملل نيب يها رسانه يخبر يآن تارنماها يجا خته و بهيهم ر توازن موجود به
 .اند شده يسنت
ن از چند ير ايو نظا“ كايمرآ يصدا“، “ان .ان .يس“، “يس .يب .يب“از جمله  يالملل نيب يخبر يها رو، شبكه نياز ا

همچـون  بـودن   يفـراوان تعـامل   يهـا  تيـ مـؤثر از قابل  يبه شكل ينترنتيا يتارنماها يانداز سال گذشته با راه
صـوت،  (هـا   مرتبط، استفاده از فـرامتن  يها ونديع، ارتباط همزمان با مخاطب، استفاده از پيسر يهنگام ساز به
      .اند بهره برده... و ) لم، عكس، طرحيف
ز در منطقـه  يـ ران نيـ کشـور ا   .پر تنش و خبرساز بوده اسـت  يا انه همواره منطقهير خاورمياخ يها سال يط

ـ   .را به خود اختصـاص داده اسـت   يا و منطقه يالملل نياز اخبار ب يانه سهم قابل توجهيخاورم کـه   يطـور   هب
افتـه  يران اختصـاص  يـ بـه مسـائل ا   يمللـ ال نيپرمخاطب ب يها شبكه يا دات متنوع رسانهياز تول يحجم فراوان

 . است
 يفارس يصدا يونيزيو تلو يفارس يس .يب .يب ييوي، دو شبكه راديالملل نيب يخبر يها ان شبكهيدر م ياز طرف

 يد، تارنماهـا يـ جد يها در دوران رسانه . ران برخوردارنديدر ارتباط با مسائل ا يشتريكا از دامنه پخش بيآمر
ـ   يآنها سع يونيزيو تلو ييويراد يها ستگاهيز در كنار اين يالملل نين دو شبكه بيا يفارس ش از يدر گسـترش ب

ان مخاطبـان عـام بلكـه در    يدامنه نفوذ آنها نه تنها در م . ران را دارنديانه و ايش دامنه نفوذ خود در خاورميپ
 .ز رو به گسترش استيران نيا يا و رسانه يان جامعه خبريم

نترنت اسـتفاده  يارد نفر در سراسر جهان از ايليم ٥/١ك به ينزد، دهد ينشان م) ٢٠٠٨ئن ژو(ن آمارها يتر تازه
ان، رشـد  يـ ن ميـ در ا . دهـد  يل مين را تشكيت کره زميدرصد كل جمع ٢٢ن تعداد در حدود يكنند كه ا يم

  ٢.درصد بوده است ٣٠٥در حدود  ٢٠٠٠ -٢٠٠٨ يها نترنت در فاصله ساليا يتعداد كاربران جهان
عبـارت   به . ده استيدرصد رس ٩/٣٤به  ٢٠٠٨ران در ماه ژوئن ينترنت در ايب نفوذ اين آمارها، ضريراساس اب
درصـد   ٣٥ك بـه  يده كه نزديون نفر رسيليم ٢٣حدود به ن مدت، يران در اينترنت در ايگر تعداد كاربران ايد

ران تنهـا  ينترنت در ايداد كاربران ا، تع٢٠٠٠ست كه در سال ا يحال ن دريا . دهد يل ميران را تشكيت ايجمع
 .)همان(هزار نفر بوده است  ٢٥٠

سـال   ٣دهه گذشته، هـر   يطور متوسط ط ران بهينترنت در ايب نفوذ ايدهد كه ضر ين روند نشان ميا مطالعه
درصـد از كـل كـاربران     ٥٤ك بـه  ين اطالعات ارائه شده، نزديان، براساس آخرين ميدر ا . دو برابر شده است

 .)همان(كنند  يم يران زندگيانه، در ايترنت در منطقه خاورمنيا
ماننـد زبـان   ( يخـارج  يهـا  د گفت، اصوال پخش برنامـه بـه زبـان   يبا يالملل نيزبان ب يفارس يها درباره رسانه

ك يـ بلكـه   ي، نه تنها نفـوذ فرهنگـ  يس .يب .يكا و بيآمر ير صداينظ يبرون مرز يخبر يها در شبكه) يفارس
و يراد يخبر يها د سازمانيشد يوابستگ"از محققان  يزعم برخ که به يطوره ب . رود يشمار م به يتيثيعامل ح
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سـتگاه غالبـا   يكه نـام هـر ا   يطوره بخشد، ب يبه اطالعات و اخبار م يرسم مهين يبه دولت، خصلت يونيزيتلو –
 .)١٥٤: ١٣٦٨ر و تودوسك، يپ" (آن است ياسيانگر تعهد سيب

تـوان   يرگذار، ميتاث يمرز و برونيدو راد يخبر يالگوها و استانداردها ييو ضرورت شناسان مهم يبا توجه به ا
 يهـا  به سـاختار و نحـوه پوشـش اخبـار در شـبكه      ياديقات مشابه آن، تا حد زيق حاضر و تحقيبا انجام تحق

مـورد   يالملل نيدو رسانه ب يخبر يها استياز س يهرچند نسب ين شناختيبرد و همچن يپ يالملل نياثرگذار ب
نقاط ضـعف   يقيسه تطبيكرد  مقايق با استفاده از رويگر تحقيپس از آن و در مراحل د . دست آورد هب مطالعه

انتخـاب   . ميكنـ  يمـ  مطالعـه ران يـ در ا يمل يرسانه خبر منزله به ياسالم يجمهور يرسم يو قوت خبرگزار
آن  يا گاه رسانهي، مخاطبان فراوان و جايريفراگبه سبب “ يفارس يس .يب .يب“ يو برون مرزيدو راد يتارنماها

آن بـه دولـت    يز به سبب وابستگيكا نيآمر يو صدايراد يتارنما . باشد يا ميتانيپخش در  بر يدر نظام عموم
 .، انتخاب شده استيكا به زبان فارسيات حاكمه آمريه“ يگفتار رسم“دهنده  كا در نقش بازتابيآمر
انجـام شـده    يعلم يها پژوهشگذرد،  يک دهه نميش از يب يخبر يز تولد تارنماهاجا که ا ن همه، از آنيبا ا
قات انجـام شـده   يدهد که اندک تحق ينشان م شده  انجاممطالعات  . رسد ينظر م ار اندک بهينه بسين زميدر ا
گرچـه در  انـد؛   قـرار داده  مطالعـه را مـورد   يخبر يم حوزه تارنماهايرمستقيغ يشتر به صورتينه بين زميدر ا
قات انجام شده در داخل و خـارج  يها و موضوعات مرتبط با آن حجم تحق يون و خبرگزاريزيو و تلوينه راديزم

 .است يخبر يشتر از حوزه تارنماهاياز کشور به مراتب ب
ـ يراد يها تيسه ساختار وب سايمقا( يبرون مرز يها ويت راديوب سا يل محتوايتحل" ـ  .يو ب  يصـدا  ،يسـ  .يب

ن معـدود پـژوهش   يـ از ا يکـ ي)" رانيا ياسالم يجمهور يو صدايراد يس جهانيآلمان و سرو يصداكا و يآمر
ن يـ در ا  .انجـام شـده اسـت    )١٣٨٣( راد يزيـ ارشد توسط محمد عز ينامه كارشناس انيپاقالب  هاست که در

دهـد كـه    يمـ ق نشـان  يـ ن تحقيـ ا يهـا  افتهي  .اند شده مطالعهفوق  يويچهار راد ينترنتيا يها گاهيق پايتحق
ن يشـتر يكـه ب  ن معنايبه ا گر تفاوت دارند،يكديز با ين ياز نظر انعكاس موضوعات خبر مطالعهمورد  يها ويراد

  .متعلق به كشور آلمان است ياخبار مربوط به حوزه اقتصاد و بازرگان
 يو دفـاع  يمل نظـا يحقوق بشر و مسـا  سم،يشتر به انعكاس اخبار مربوط به تروريكا بيآمر يكه صدا يدر حال

و يـ راد ينترنتـ يگاه ايبه پا يو فرهنگ يفنآوردانش و  ،يعلم يدادهاين اخبار مربوط به رويشتريب ،ل دارديتما
 يس جهـان يسـرو  ينترنتـ يگـاه ا يز پايـ ن ينه اخبار مربوط به حوزه روابط خارجيتعلق دارد و در زم يس .يب .يب

وهـا  يت راديسا و تعامل وب يا ن امكانات چند رسانهينق همچين تحقيدر ا  .ن سهم را دارديشتريبران ياو يراد
 .)١٣٨٣: راد يزيعز( اند شده مطالعهفوق  يمرز برون

ت ياهم يالگوها: ديو اخبار جد يساز برجسته"ر عنوان يز) ٢٠٠٢( ٤يد توکسبريويو د ٣مطالعه آلتوس اسکات
 يساز برجسته يها نشان داد تفاوت" مزيورك تايويروزنامه ن برخطو  يچاپ يها ان مخاطبان نسخهياخبار در م
طـور   روزنامـه بـه   بـرخط شـود مخاطبـان نسـخه     يمز موجـب مـ  يورك تـا يـ وين بـرخط و  يچاپ يها در نسخه

ن يـ ا يهـا  افتـه ي . ار مهم مرتبط با كشـور خـود داشـته باشـند    ياز موضوعات بس يك، درك متفاوتيستماتيس
انتخـاب اخبـار مهـم     يبـرا  يشتريبان قدرت ب، مخاطبرخط يها دهد كه در نسخه ين نشان ميق همچنيتحق

نسـبت بـه    يتـر  ن دسته از مخاطبـان بـر موضـوعات و اطالعـات متنـوع     يشتر اين امر باعث تمركز بيا . دارند
 .شود يم يچاپ يها نسخه
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ك ي؛ يالملل نيب ييويراد يها ستگاهيا مطالعه" ر عنوانيز) ٢٠٠٧(  ٦و اوالف وردر ٥مطالعه آندرو کالرک
 يوهايت استفاده از راديا پس از جنگ سرد از اهميدهد كه آ ين پرسش پاسخ ميبه ا" يستميكرد سيرو
 ياست خارجيابزار س مثابه به) چه ولهيدو(آلمان  ي، صدايس .يب .يكا، بيآمر ي، همچون صدايالملل نيب

 يالملل نيب يوهاياز آن است كه پخش راد يق حاکين تحقيا يها افتهي ر؟ يا خيها كاسته شده است  دولت
گر، يعبارت د به.  رود يشمار م ها به دولت يعموم يپلماسيو د ياست خارجياز س يبخش مهم منزله هنوز به

در  يا ندهيت فزايع مخاطبانشان در سراسر جهان، همچنان از اهميبا توجه به جامعه وس يالملل نيب يوهايراد
 .ها برخوردار هستند دولت يعموم يپلماسياعمال د

 
 ي اين مطالعهرسش پژوهشهدف و پ
 يخبرگـزار  منزلـه  رنا بـه يا) ها تيوب سا( يتارنماها يساختار خبر يا سهيمقا مطالعهق، ين تحقيا يهدف اصل

كـا بـا   يآمر يو صدا يس .يب .يب يعنيزبان  يفارس يمرز برون يويدو راد يبا تارنماها ياسالم يجمهور يرسم
 . تران اسيبه اخبار و موضوعات مربوط به ا ينگاه

، موضـوع خبـر   يخبـر  يهـا  وه ارائه اخبـار، عناصـر و ارزش  ين پژوهش شامل شينظر در ا مورد يساختار خبر
دئو، صـدا در  يـ گـاه عكـس، طـرح، و   ياخبـار، شـناخت جا   يريـ گ ، جهتيران، منابع خبريمربوط به ا ياسيس

 .دباش ياخبار در آنها م يگذار تيو اولو يساز وه برجستهي، شمطالعهمورد  يتارنماها
ان سه يا ميكه آ نيست از اا  ق عبارتيتحق ياصل ، پرسشاست يق حاضر از نوع اكتشافيكه تحق نيبا توجه به ا

، يا و چندرسـانه  ي، اسـتفاده از امكانـات تعـامل   ياز نظـر تنـوع موضـوعات خبـر     يتفاوت مطالعهمورد  يتارنما
 ك از تارنماها چگونه است؟ي رت هيوجود دارد و وضع... وه ارائه، شكل خبر و يمطالب، ش يريگ جهت

 
   يخبر يخبر در تارنماها ينديفرآ ير الگوهاييدرباره تغ يمالحظات نظر

ع يط وسيمح، ايدر سراسر دن و هر لحظه هر روز . دهد يل ميرا خبر تشك يارتباطات اجتماع" هيماده اول"
صدها  يخبر يازهاين نيتام يبرا . دهد يم يور يع گوناگونيمختلف، وقا يدر كشورها و يبشر يزندگ

باشند،  ير نقاط ميا سايط خود يد محيجد يدادهايننده و شنونده كه در انتظار رويون نفر خواننده، بيليم
وب در  ياز جمله صفحه جهان ين ارتباط جمعيل نويوسا راهفه دارند كه از ينگاران وظ خبرنگاران و روزنامه

  .دهند را بازتاب ه كرده و آنينترنت، اخبار را تهيا
ه و انتشـار اخبـار بـا اسـتفاده از دو     يـ ، تهيآور ند جمعيدهد كه فرآ يباره نشان م نيقات انجام شده در ايتحق
 :ف استير قابل توصيكرد زيرو
دهـد   يقرار م يابيمورد ارز" يبان زهدروا"دگاه يه اخبار و انتشار آنها را از بستر ديو ته يآور كرد نخست جمعيرو
 يهـا  ارزش" شـهرت "و " تضـاد "، "برخـورد "، "مجاورت"، "بيها و عجا يشگفت"همچون  ييرهاايد كه معيوگ يو م
 .كنند يم نييتع را يخبر
ان اخبار در يدر جر) تضاد(دگاه، اختالف ين ديدر ا . كند ياستفاده م يه نظام جهانياز نظرز ين كردين رويدوم

ـ  يهـا  گر، ملـت يعبارت د به . گذشته است ياز نظام امپراتور يبازتاب يالملل نيسطح ب  يبـا وجـود برتـر    يغرب
، يفهمـ ( د و انتشار اخبار خـود برخـوردار هسـتند   يتول يها تداوم نظام يرومند براين يتجار ، از ابزارياقتصاد
٣٨٢-٣: ٢٠٠٥(. 
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واسطه برخوردار بـودن   هافت كه گزارشگرها معموال بيدر ٢٠٠٠در سال  يقيبا انجام تحق" ووس يدن"ن يهمچن
ز نگـاه وو، عوامـل   ا . شـوند  يكـار گرفتـه مـ    به يبا كشور خود در مناطق خارج يو سنت يفرهنگ يهاوندياز پ

بـر محتـوا و حجـم     يارتبـاط  يهـا  ، منـابع و راه ي، روابط فرهنگينيهمچون تجارت، وسعت سرزم يمند نظام
 .)همان(د دارن يرات فراوانياخبار تاث يالملل نيان بيجر

 
 يمللال نيان اخبار در نظام بيجر •
اخبـار   يالمللـ  نيان بيمطالعه جر يرامون چهار مدل برايپـ   با ارائه مدل مرکز ١٩٧٠وهان گالتونگ در دهه ي

 : مطرح کرد که عبارتند از
، ين تئـور يدر ا  .افته استيسم نمود ياليامپر يساختار ياست كه در تئور يرامونيپ –ه مركز يمدل اول، نظر

 . شـود  يرامون كه به مناطق وابسـته اطـالق مـ   يا جوامع حاكم و پيركز م: م شده استيجهان به دو بخش تقس
 : كند، خالصه كرد يرا مشخص م يالملل نيب يت خبرهايتوان به چهار محور كه وضع يه را مين فرضيا

 يشترينان بيشود، از اطم يجهان گزارش م يمطبوعات يها ستميكه در س" مركز" يخبر يدادهايرو )١
 .برخوردار است

ـ يو م" رامونيپ"و " مركز"ان ملل يبادل خبرها مزان تيم )٢ بـا  " مركـز "ن خـود ملـل   يزان تبادل خبرها ب
 .دارد ياديار زيگر تفاوت بسيكدي

پوشـش  " مركـز "ملـل   يهـا  را در رسـانه  يخـارج  يدادهاياز رو يشتريسهم ب" مركز"ملل  يخبرها )٣
 .دهند يم

ژه يـ و ن امر بهيا اصال وجود ندارد، ايت و ز اسيار ناچيبس" رامونيپ"ان ملل يدر م" ان خبريجر"با يتقر )٤
 .)٢٢-١٧: ١٣٧١موالنا (كند  يشتر صدق ميوجود آمده توسط استعمار ب به يدر طول مرزها

ان يد، جريگو يه مين فرضيا. است يان عموديك جريان خبرها، ياست كه جر يه مبتنين فرضيمدل دوم، بر ا
 يهـا  انيـ اسـت و جر ) جنوب(رو به توسعه  يكشورها يوس به) شمال(افته يتوسعه  يكشورها يخبرها از سو

در   .شـود  يمكمـل آن محسـوب مـ    –كمتر است  ياز اول يكه حجم دوم –درون شمال و درون جنوب  يافق
سـه  يدر مقا يريطرز چشمگ شمال وجود دارد، اما به ياز جنوب به سو يان خبرها در حد مطلوبيكه جر يحال

 . برخوردار است يجنوب، از حجم كمتر يبه سوان خبرها از طرف شمال يبا حجم جر
ان، يـ ن جريدر ا . نديگو يان مدور ميز وجود دارد كه به آن جرين يجنوب جهت –در مدل شمال  ،نيعالوه برا
 يجنوب، بـرا  يها به رسانه يياند، قبل از بازگشت نها كرده يكه خبرنگاران شمال در جنوب گردآور ييخبرها

 .شود يمال فرستاده مبه ش يراستاريپردازش و و
 ١٩٧٥كـه در سـال    ٧ز ماتـا ير . جنوب پرداخته است –ه شمال يوجود دارد كه به فرض يا دهيعد يها پژوهش
نشـان داد كـه    يو يهـا  پـژوهش . ن پژوهشگران اسـت يكرد، از جمله ا مطالعهن را يالت يكايآمر يها روزنامه
 .مال استش يان خبريسلطه جر ريزن يالت يكايدر آمر يخارج يخبرها
ـ   ٩ان خبرها در يدرباره جر ١٩٧٧به عمل آمده در اواخر  يها مطالعه انگر حضـور غالـب   يـ ز بيـ ن يكشـور عرب

ژه در امر پوشش دادن يو كا بهيآمر يها درباره رسانه ٨قات كاپالنيتحق . جنوب آن منطقه بود –ان جنوب يجر
منتشـر شـده    يدان و نوع خبرهايحجم، مدر  يعموم ييك نارسايت از يجهان رو به توسعه، حكا يدادهايرو

نترنشنال، فـرانس پـرس،   يتدپرس ايونايتدپرس، يافته آسوشيتوسعه  يعمده كشورها يها يخبرگزار . داشت
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دربـاره   . دهنـد  يآن هاسـت، پوشـش مـ    يرندگان بوميرا كه از نظر آنان مورد توجه گ ييتر و تاس خبرهايرو
 .رديگ يخوانندگان شكل م ياسيو توان بالقوه س ييگرا با ثروت، نخبه ن توجه در ارتباطيكا، ايمرآ يها روزنامه

ك را بـه جنـوب   يكند و سپس هر  يم مياست كه شمال را به شرق و غرب تقس يان مثلثيك جريمدل سوم، 
خبـر   يايبر جغراف يمبتن يها ن پژوهشيتر از جامع يكيدر  ١٠يام مروانيليو و ٩جورج گربنر.  سازد يمتصل م

مـورد عالقـه و روابـط شـرق و      يخود، مناطق راهبرد يجه گرفتند كه شرق و غرب در اخبار خارجين نتيچن
خـود   ي، سهم عمده اخبار خارجيطور كل جهان سوم به يها كه رسانه اند؛ حال آن ت قرار دادهيغرب را در اولو

ـ  يد كـه اروپـا  افتنـ ين دريهمچن يگربنر و مروان . دهند يبه شرق و غرب اختصاص م ،يعنيرا به شمال   يغرب
 .)همان(شود  يه مياست كه در گوشه و كنار جهان درباره آن گزارش ته يا ن منطقهيتر ثابت

جهـان سـوم،    يكشـورها  ياطالعـات  يوابسـتگ  يل اصليكه از جمله دال دهد يانجام شده نشان م يها پژوهش
ك يـ است نزديك سيار نبودن از برخورد  .است يمتخصص و كارآمد ارتباط يروهايامكانات و كمبود ن ينابرابر

 يجـه ضـعف كلـ   يروهـا و در نت ين يز موجـب تفرقـه و پراكنـدگ   يان كشورها نيم يو اجتماع ي،اقتصادياسيس
 .)٤١: ١٣٧١موالنا، (جهان سوم گشته است  يارتباط
 ياقتصـاد  ي، عقب ماندگيسواد يتوان به عامل ب يجهان سوم م يكشورها يل ضعف ارتباطيگر داليان دياز م

 يرغـم تمـام   يمتاسفانه علـ . و اجرا اشاره كرد ي، هماهنگيزير برنامه يها نهيت در زميرين ضعف مديهمچنو 
 يسم خبريالياز سلطه امپر ييرها يجهان سوم برا يها  يخبرگزار ير از سوياخ يها كه در دهه ييها كوشش

بـزرگ   يهـا  يخبرگـزار  يسوجهان سوم از  ير بومياخبار غ يش از سه چهارم تماميانجام شده است، هنوز ب
 .)همان(شود  ين ميتام يجهان

از راست (متفاوت  ياسيس يواسطه وجود ساختارها جهان سوم به يگروه يها در هر صورت ارتباطات و رسانه
ث يـ از ح ياقتصـاد  يهـا  ، تفـاوت يدئولوژيـ و افتـراق ا  ييايـ جغراف ي، پراكندگ)كاليگرفته تا چپ راد يافراط

 يشـرفته بـرا  يپ يارتبـاط  يكه اصوال نهادها نيمشترك و ا يالملل نيك زبان بيفقدان  ،يديساختار و نظام تول
سـت،  يبرخـوردار ن  يت و احتـرام كـاف  يـ جـه از حما ينـدارد و در نت  يو ذات ين كشورها جنبه اصلياز ا ياريبس

بـا   يسـم خبـر  يالياسـت كـه امپر   يتـ ين واقعيا . ك چارچوب جامع و متحد بگنجندياند در  تاكنون نتوانسته
  .)همان(دهد  ياه جلوه ميد را سيد و گاه سفياه را سفيگوناگون، گاه س يها كياستفاده از تاكت

ت، اذهـان مخاطبـان   يـ اهم قت كـم يو در حق يشياغلب با طرح مسائل نما يغرب يها يگر خبرگزارياز طرف د
ن، بهـا دادن  يـ عـالوه بـر ا    .نـد دار يسلطه باز مريزز جوامع يآم ق فاجعهيخود را از پرداختن به حقا يالملل نيب
ـ  يا تحريو كوچك نمودن، حذف و  يانبه به اخبار جهان صنعتج كي روش  يكلـ  طـور  هف اخبار جهان سـوم و ب

ـ  يهـا  يدر حال توسـعه در خبرگـزار   يها اوضاع در كشور يثبات ياخبار و القاء ب يساز برجسته از جملـه   يغرب
هـا،   هـا، بحـران   ه بـر فاجعـه  يـ دارند تـا بـا تك   يها اغلب سع ين خبرگزاريا  .سوال دارد ياست كه جا يمسائل
برخـورد آنهـا بـا جهـان       .ن كشورها ارائه دهندياز ا ير مخدوشيز جهان سوم تصويانگ ها و اخبار تالم يريدرگ

 .)همان( استتحت سلطه غرب  يبازار خبر يانه بوده و صرفا در جهت ارضايگرا قوم يسوم برخورد
 يالملل نيب يها رسانه •

ـ يـ از جر يتوان گفت كه بخش مهمـ  يم  ،يك نگاه كليدر  هـا و   ياطالعـات و اخبـار در فنـآور    يالمللـ  نيان ب
ـ  اتدر ارتباطـ  يقـات ين نظر، سه حـوزه تحق ياز ا . ابدي يان ميجر يسخن پراكن يها وهيش گـاه  يجا يالمللـ  نيب
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ده يو پد ين فنآوريدتريو جد يمللال نيب ييويراد يپراكن ون، سخنيزيرا به خود اختصاص داده كه تلو يا  عمده
 . شود يم را شامل ميماهواره پخش مستق) يعني(الملل  نيدر روابط ب

 يبرون مرز يوهايو و راديراد
" شكسـوت يپ" يله ارتبـاط جمعـ  يك وسـ ي منزله را به" ويراد" يل ارتباط جمعينظران و پژوهشگران وسا صاحب

و از اوائـل دهـه   يـ به باور آنهـا، دوره نخسـت عصـر راد    . گذرد يدهه م  ٩ك به يت آن نزديدانند كه از فعال يم
 .)١٣: ١٩٩٧،يوباين(شود  يرا شامل م يالديم ١٩٦٠تا دهه  يو در مواقع ١٩٥٠تا اواسط  يالديم ١٩٢٠
 يبـرا  يخارج يها پخش برنامه به زبانبا ، يجهاننخست جنگ شروع ش از يپ ياندك يمرز برون يوهاياما راد

ج يتـرو  يبراكه است  يمرز برون يويرادن ينخست ،و مسكويراد  .ظهور کردگر در جهان يد ياستفاده كشورها
ـ  يس .يب .يو بيراد  .پرداخت يبه زبان آلمان ييها به پخش برنامه ١٩١٧در سال ه يروسانقالب اكتبر  ن بـار  ياول

 يصـدا  يو فارسـ يـ راد  .كرداقدام  ييايو اسپان يعرب يها به زبان ييها به پخش برنامه يالديم ١٩٣٨سال در 
و  ييويـ هـر دو شـبکه راد   يتارنماهـا  . آغاز شـد  ١٩٩٢آن در سال  يونيزيو شبکه تلو ١٩٦٢کا در سال يآمر
 .)٥٤: ١٣٧٩، يدهباش(بالغ بر ده سال دارد  يعمر يونيزيتلو
 نترنتيو و ايراد
ش يت، افـزا يـ فياعـث بهبـود ك  ن امـر ب يسازد و ا يانه ميها آنها را سازگار و هماهنگ با را شدن رسانه يتاليجيد

ره يـ ذخ ييش و توانايگنجا يا انهيرا يفنآور ن،يافزون بر ا . شود يچندگانه آنها م يها و عملكردها تعداد كانال
 .)٥٦: ١٣٨١، يسانوريه(دهد  يش ميافزا يطور اساس اطالعات را به

، يله ارتبـاط جمعـ  ين وسـ يتراع ان ارتباط به هنگام اخيشيپ يها و بر روشير رادير چشمگيرغم تاث در واقع به
البتـه    .رفتـه اسـت  يپذ ير فراوانينترنت گرفتار شده و از آن تاثيد ايز در چنبره رسانه جديو خود نيامروزه راد

 يسنت يل ارتباطياز وسا يكي منزله و بهينترنت و رشد روز افزون آن، راديش ايدايست كه با پين بدان معنا نيا
ل ارتباط يتر درگردونه رقابت وسا شتر و پر رنگيو جهت حضور بيبرعكس، راد از صحنه حذف شده است، بلكه

 .كند يتوسعه خود استفاده م يل آن برايد در آورده است و از پتانسي، خود را در قالب رسانه جديجمع
نظـر  از نقطـه   ييويراد يها ر شدن برنامهيپذ ز دسترسيو ن ييويشمار راديب يت هايسا ن ادعا، وبيمثال بارز ا

بـه   ينظـر جسـت و جـو و دسترسـ     ها از نقطه شتر برنامهيدر ب ،يو سنتيكه در راد يدر حال  .جست و جو است
دست آورد كـه برنامـه پخـش شـود، در      هشود ب يم يكه اطالعات را فقط زمان ردشكل وجود دامن ياطالعات ا

اجبار استفاده از كـل برنامـه    يجا ست و بهيروبرو ن يمشكلن يمخاطب با چن ،يامروز ييويراد يت هايسا وب
 يهـا  از داشـته باشـد از برنامـه   يـ تواند در هر زمان كه ن يبه اطالعات مورد نظر خود م يابيدست ي، براييويراد
 .)۱۳۸١:۲۲ل،يه(موجود استفاده كند  ييويراد

 يالملل نيب يها يخبرگزار
ـ يكه بر بازار اخبار سراسر جهان است يبزرگ غرب يچهار خبرگزار ، "نترنشـنال يتـدپرس ا يوناي"د، شـامل  ال دارن

درصـد   ٩٠شـتر از  يبـزرگ ب  ين چهـار خبرگـزار  يـ ا  .هسـتند " فرانسه يخبرگزار"و " تريرو"، "تدپرسيآسوش"
كننـد   يه و پخـش مـ  يشوند، ته يژه مطبوعات چاپ و منتشر ميو ها بيدن يجمع ل ارتباطيرا كه در وسا ياخبار

 .)٦: ١٣٦٥معتمدنژاد، (
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وهـا و  يو مطبوعـات و راد  يملـ  يها يها به سبب امكانات فراوان آنها از خبرگزار يرگزارن خبيا يپوشش خبر
تـر در   ز، ارزانيـ كننـد ن  يه مـ يـ جهـان ته  يدادهايكه از رو يتر است و اخبار ا، كامليمختلف دن يها ونيزيتلو
 . رنديگ يقرار م يل ارتباط جمعيار وساياخت

 يهـا  در روزنامـه  يمطالـب خـارج   يفـ يو چـه از نظـر ك   يظر كمفراوان نشان داده است كه چه از ن اتمطالع
گـر، شـواهد موجـود    ياز طرف د  .شرفته استيپ يكشورها يها ير نفوذ خبرگزاريدر حال توسعه ز يكشورها
ـ  يهـا  ياست و خبرگزار" ناموزون"و " نابرابر" يان اخبار خارجيدهد كه جر ينشان م ان يـ ن ميـ در ا يالمللـ  نيب

 .)٣٠: ١٣٧١-٢، يعيبد(كنند  يفا ميرا ا ينقش مهم
  .س شـد يران تاسـ يـ در ا ١٣١٣پـارس در سـال    يبا عنوان خبرگزار) رنايا(ران يا ياسالم يجمهور يخبرگزار

وسـت و در  ينترنـت پ يبـه ا ) ١٩٩٦دسـامبر  ١٦( ١٣٧٥آذرماه  ٢٠ران بود كه در يا ين مركز خبريرنا نخستيا
ـ    ١١.كرد يزاندا ت خود را راهيسا وب ١٣٧٦ن ماه يسوم فرورد ننـده در  يون بيـ ليم ٢٠ش از يدر حـال حاضـر ب

: همـان (سـاعته آن اسـتفاده كننـد     ٢٤ن آدرس از خدمات ينترنت و ورود به ايا راهتوانند از  يسراسر جهان م
٢٩(. 
 ن ينو يرسانه ها •

 ابـد، از اصـول و كـار   ي ينترنـت نمـود مـ   يا يدر شـبكه جهـان   يك مفهوم كلـ يكه در  )مدرن(ن ينو يها رسانه
ن در يپژوهشگر ارتباطات نو "چيمانوو يل" . سازد يز مينشان متمايشيرا از سلف پ كه آن ندبرخوردار ييها ژهيو

ر و ييـ در حـال تغ  يريطـور چشـمگ   ها هرلحظه به ت رسانهي، هوسديون يم ) نينو يها اصول رسانه(كتاب خود 
 . است يدگرگون

ا يـ " يتشكل واحـد "، "يش عدديت نمايقابل"م را يقد د ويجد يها ان رسانهيم ياساس يها از تفاوت يبرخ يو
چ، يمـانوو ( كنـد  ين ذكـر مـ  ينـو  يهـا  رسـانه  رد" يكدگذارفرا "و  "يرير پذييتغ"، "خودكار بودن"، يواحد مند

٣٠: ٢٠٠٢۴(. 
گردد كه دو دانشگاه استنفورد  يباز م ١٩٦٩شود، به سال  ينترنت شناخته ميا ينام شبكه جهان چه امروز به آن
گر متصل يكديبه  ينظام يها انجام پژوهش يبرابا نام آرپانت كا يمرآاالت متحده يا در ايفرنيانشگاه كالو د

 ير خبريو غ يخبر يجاد شبكه تارنماهايا يبرا ين آغازيا يگرچه امروز آرپانت وجود ندارد، ول  .شدند
 .كنند يارد نفر از آن استفاده ميليك ميش از يبودكه امروز ب

و   -تهـران  يمتعلق به شهردار -"انهيرا ندا"شبكه  راهاز  ١٩٩٥نترنت از سال يمردم به ا يز دسترسيران نيدر ا
رشـد   ران باينترنت در ايدهد كه تعداد كاربران ا يموجود نشان م يآمارها.  گر آغاز شديد يها از شبكه يبرخ

 ٣٥ حدودكه افته است يش يافزا ١٣٨٧در سال ون نفر يليم ٢٣اول به  يها هزار نفر در سال ٢٥٠سابقه از  يب
و  يخبـر  يك، تارنماهـا يـ در حال حاضـر هـزاران روزنامـه الكترون    ١٢.دهد يل ميران را تشكيت ايدرصد جمع

ران يـ در خـارج از ا  هـا  از آن يادينترنت موجود است كه تعداد زيا يدر شبكه جهان يبه زبان فارس يها وبالگ
 .كنند يت ميفعال
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 وب ينشبكه جها يها يژگيو •
هـر نـوع    . نـدارد  يو مكـان  ياز نظر زمان يتيد محدودياست كه بدون ترد يوب، رسانه قدرتمند يشبكه جهان

و هر لحظه  بداين شبكه انتقال يتواند در ا يم يآسان به  ـ  متنوع يها يژگيدر اشكال گوناگون و و  ـ  ياطالعات
 . ردينندگان آن در سراسر جهان قرار بگيدر دسترس ب

توانند تا آنجا كه ممكن است اطالعات  يبر وب م يمبتن يخبر يها ، رسانهيداريو د يچاپ يها رسانهبرخالف 
و آمـوزش در   ي، سـرگرم يرسـان  اطالع يبرا يفراوان) ها نكيل( يها ونديپو  نندرا ارسال ك يشمار يو مطالب ب

 . دهندار مخاطبان قرار ياخت
ره و يـ توانـد ذخ  يشـده مـ   يال، اطالعـات رقمـ  يصـورت سـ   بـه  تبادل اطالعات يباالت يظرف علتعالوه، به  به

طـور   ن همانيبنابرا  .ديش درآياستفاده كاربران به نما يوه آسان برايك شيصورت  شده و سپس به يبند بسته
ر ينظ يت بيمامور يخوب تواند به ياست كه م يك رسانه جهانيکند شبكه وب در واقع  ياشاره م يمز کريكه ج
ان جهـان اخبـار و   يـ اد ميـ را به هر نقطه از جهان انجـام داده و تفـاوت ز   يالملل نيشار اخبار بو انت يآور جمع

 .)٥٣٩: ٢٠٠٧وو، (كاهش دهد  يريطور چشمگ را به يواقع يايدن
گـر  يد بـار د يـ با يمل يان اخبار در مرزهايده جريد، پديجد يها رسانه يق در فضايرات عمييجاد تغيبا وجود ا
زان حجـم و جهـت   يشناخت م يشتر برايكه پ يدرك ما از عوامل . رديمجدد قرار گ العهمطدنظر و يمورد تجد

 . است يساز ازمند روزآمديرفت، ن يبه كار م يانتقال سنت يرساخت هايز راهكه از  ياخبار
ل پوشـش نـامتوازن   يـ ن دليتـر  مهـم  ـ  يداريـ د يهـا  ا رسانهيها  ت مكان در روزنامهيكه، بهانه محدود نيا اول

 . د هرگز وجود ندارديجد يها در رسانه  ـ دادها در گذشتهياخبار و رو يالملل نيب
بـه   يشـتر تـوجه  يسازد كه اخبار مربوط به كشورها كه پ ين امكان را فراهم ميو نامحدود وب ا يمجاز يفضا

ارها به جهان ت، هدف و نوع نگاه روزنامه نگين موقعيهمچن . ابدياجازه انتشار  يا حرفه يصورت شد، به يآنها نم
 .)همان(دا كند يپ يشتريواند وسعت بت يم 
 يمعمول خبرنگاران خـارج  يها وهينشان دادند كه ش ٢٠٠٤در سال  يقيبا انجام تحق" لتونيهم"و " س وويدن"

 يهـا  وهيدر وب نه تنهـا شـ   يسينو ن، اكنون گزارشيافزون بر ا  .افته استي يعيرات وسيينترنت تغيبا ظهور ا
گر با هم يكديجدا از  ييايجغراف يرا در مرزها يشمار ينندگان بيده بلكه خوانندگان و بيد بخشرا بهبو يسنت

 . وند داده استيپ
 يريطور چشمگ به ينگار موجود درباره حرفه روزنامه يكردهايو رو يكار يك رسانه، فضايمنزله  نترنت بهيبا ا
 . باشد) يالملل نيژه اخبار بيو هب(ارائه اخبار  وه متنوعيجه شير ممكن است نتيين تغيا  .افته استير ييتغ
گـر منـابع   يبـه د ) هـا  نكيل(وندها يدرباره استفاده از پ يبا انجام مطالعات ٢٠٠٤در سال  "نيمايتر"مثال،  يبرا

 يگـر اخبـار دارا  يد يالملل نسبت به گونه ها نيافت كه مطالب مرتبط با روابط  بيدر صفحه وب در ياطالعات
 . هستند يترشيب ونديابرپ

د يتوسط سرعت تول يطور منف به برخطوه عمل اخبار يافتند كه شيدر ٢٠٠١ز در سال ين" اندرسون"و  " آرنت"
 .)همان(رند يگ ير قرار مينترنت تحت تاثيط اينگاران در مح متنوع روزنامه يكار يها و روش برخطاخبار 
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 ينترنتيارتباطات و  اخبار ا يها يژگيو •
 در. افته استي يشگرف يراتييارتباطات و مختصات آن تغ يم سنتي، پارداينترنتيارتباطات ا ر شدنيبا فراگ

" ييزدا جمع"و " يناهمزمان"، "بودن يتعامل" يژگي، اورت راجرز سه وينترنتيمتنوع ارتباطات ا يان کارکردهايم
د يجد يها واقع رسانه در . د استيجد يارتباط يها ستميس ياصل يژگيبودن و يتعامل . اند را ذكر کرده

 . كنند يق ميرا با هم تلف يبات دو حالت چهره به چهره و جمعيترك
ام دلخواه را در زمان دلخواه و در مورد يافت پيا دريفرستادن  يياست که فرد توانا ين معنيز به اين يناهمزمان

 كار يوتريك شبكه كامپيا شود كه افراد بتوانند در خانه خود ب يباعث م يناهمزمان  .مناسب خود داراست
 .است... و  يو مكان يشتر از بعد زمانيانعطاف ب ير و داراييب كار آنها قابل تغين ترتيكنند و به ا
رند و يگ يقرار م يجمع يها ش در تقابل با رسانهيد كم و بيجد يها ن است که رسانهيهم ا ييزدا مفهوم جمع

 يتباط چهره به چهره همگانراز ا يتر شرفتهيشكل پ يسو به يمعك ارتباط جيها از   ين فنآوريش ايدايما با پ
عنوان  نترنت را بهيا يشمندان ارتباطياست كه با استناد به آن محققان و اند يزين همان چيم و ايرو يش ميپ
 .)٤٣: ١٣٧٣،ينيحس(نامند  يم" يان فرديم يله ارتباط جمعيوس"
 يبـرا  يژگـ يسـه و " ت، موضوع و نوع خبريسا استفاده از وب" مبا ناق خود يدر تحق" بچتل يآرات"و " س وويدن"

ا يـ  يموضـوع "،" وسـته بـودن  يناپ"ن دو پژوهشـگر  ينظر ا به  .اند جذاب از نظر كاربران قائل شده ينترنتياخبار ا
است كه درصورت لحاظ شـدن   ينترنتيا يانواع خبرها يژگيسه و "بودن ينيب شيقابل پ"و " بودن يچندقسمت
را در  ينترنتـ يا يهـا  ش تعداد دفعات رجوع مخاطبان به رسـانه يت ها و افزايسا وب ي، شلوغينترنتيدر اخبار ا

 .خواهد داشت يپ
هر چقدر از هم  . شود يف ميخبر تعر يو گسستگ ي، فوريا لحظه يژگيعنوان و وسته بودن خبر بهيناپ

شتر خواهد يطبان به خود بت آن در جلب توجه مخايشتر باشد، احتمال موفقيب يك مطلب خبري يگسستگ
همچون (ه يا رويداد يك روين باورند كه اگر مخاطبان از قبل بدانند كه يان، پژوهشگران بر اين ميدر ا  .بود
از آن  يآگاه ياد براياتفاق خواهد افتاد، به احتمال ز يدر زمان مشخص) يا رقابت ورزشي ياسيك جشن سي

 ).٨٦-٨١: ٢٠٠٢وو و بچتل، (ت ها هجوم خواهند آورد يسا ژه در موعد مورد انتظار به وبيداد ويرو
 

  خبر  ي، دروازه بانيه برجسته سازيكردن نظر يكاربرد: يچارچوب نظر
ق يبا موضوع تحق ١٥يا رسانه يو وابستگ ١٤خبر يبان ،  دروازه١٣يساز برجسته يها هينظراز در پژوهش حاضر، 

ن پژوهش انتخاب شده يا يعنوان چارچوب نظر به يساز ز، برجستهيه نين سه نظريان اياز م  .هستندمرتبط 
 . است

ن بار توسط يز ترجمه شده است، نخستين يو خبربان يبان ، سوزني، مرزبانينشگريكه گز يبان مفهوم دروازه
 . دوم، مطرح شد يكا در زمان جنگ جهانيآمر ياز كارشناسان علوم اجتماع يكي" نيكورت لو"
نه فقط  ،اميپ يرمزگذار يها از كنترل اطالعات، شامل تمام جنبه يا ند گستردهيفرا"را  يبان ، دروازه"چنريت"

ر انتقال از منبع يدر طول مس يبند ، ارائه و عرضه، تكرار، زمانيده انتخاب، بلكه ممانعت از نشر، انتقال، شكل
ام يگه داشتن و كنترل پانتخاب، ن يها شامل تمام جنبه يبان ، دروازهيبه عبارت.  كند يف ميتعر" رندهيبه گ
 ،يعلو و يبروجرد( يان فرديم يمجراها راهها ارتباط برقرار شود، چه از  رسانه راهام از يچه با پ . است

٢٢: ١٣٧١(.  
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ار يبس“ يساز برجسته“ه ين شده و به نظريتدو“ ياستفاده و خشنود“ه يبراساس نظر يا رسانه يه وابستگينظر
، )١٩٧٦( يرسـانه ا  يه پـردازان وابسـتگ  يـ دو تـن از نظر   “ن دفلوريملو“و “ چيبال روك“به باور   .ك استينزد

 يو روابط فرا اجتماع يح و سرگرميافت اطالعات، تفريدر: كنند يل گوناگون استفاده ميها به دال مردم از رسانه
 .ان آنها وجود دارديكه م

ن يـ ا يها بـرا  شوند و رسانه يها وابسته م نهخود به رسا يازهايپاسخ به ن يشتر افراد برايد، بيگو يه مين نظريا
ن يـ براسـاس ا  . ابـد ي يش مـ ين دسته از افراد افـزا يبرخوردار شده و قدرت نفوذ آن بر ا يت فراوانيافراد از اهم

ن اطالعـات  يعنوان تنها منبـع تـام   ن رسانه بهيوابسته و ا يا افت اطالعات به رسانهيدر يبرا يه، اگر فردينظر
 يساز برجسته يدهد و شخص قربان يم يرو يآسان به يساز ند برجستهيل شود، آنگاه فرايدن شخص تبيا يبرا

 .)“يوا. يك.وي“ ينترنتيگاه ايد به پاينگاه كن(شود  يم يا رسانه
 

  يساز برجستهه ينظر
 ياريكاربرد بس يل ارتباط جمعين عملكرد وساييف و تبياست كه در توص ييها هينظراز  يكي يساز برجسته

ن نكته به مردم كه چه فكر يشتر مواقع در گفتن ايها ممكن است در ب ، رسانه"برنارد كوهن"به اعتقاد  . ددار
به چه فكر كنند، موفق  ن نكته به خوانندگان كه راجعيطور عمده، آنها در گفتن ا كنند، موفق نباشند اما به

 .)٣: ١٣٨٥نگ و راجرز، يرييد(هستند 
انجام  يساز ه برجستهيك را در مورد فرضيستماتيمطالعه س نينخست ١٩٧٢در سال  "شاو"و " زكوممك "

ن يمطالعه و ا) كايدر آمر( ١٩٦٨سال  يجمهور استيررقابت انتخابات را در  يساز آنها برجسته  .اند داده
كنند و بر  ين مييرا تع ييها تياولو ياسيهر مبارزه س يبرا يجمع يها ه را مطرح كردند كه رسانهيفرض
 ).٣٢٧: ١٣٨١ن و تانكارد، يسور(گذارند  ياثر م ياسيبه موضوعات س ها راجع ت نگرشياهم

 
 يساز هه برجستينظر يكاربرد يالگو •

ه را به اثبات ين فرضيا يساز برجستهدرباره  يكاربرد يها پژوهشبا انجام  ١٦"رونيا تيمد" يمركز مطالعات
ت ندارند، يبا واقع يميكه ارتباط مستق يموضوعات ژه در مورديو هت مردم را بيها، ذهن رساند كه رسانه يم

عموم  يها مورد بحث قرار نگرفته برا كه در رسانه يدهد، موضوعات يها نشان م ن پژوهشيا . دهند يشكل م
از  يست كه افكار عموما  يها حاك ن پژوهشيج اينتا  .ز هستنديار ناچيت بسياهم يا دارايت يمردم بدون اهم
ان ي، رابطه م)٢و  ١ يها شكل(ر يز يها مدل . كند يم يرويها پ افته در رسانهي انعكاس يها اخبار و گزارش

 .دهد يرا نشان م“ تياز واقع يدرك عموم“و “ يا ت رسانهيواقع“، “تيواقع“
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 ٢شکل                           

 :نينو يها در رسانه يساز برجسته •

بوده و  يونيزيتلو يها ها مربوط به برنامه رسانه يساز نه برجستهيانجام شده در زم يقات كميشتر تحقيب
و و يا راديمطبوعات ( يميقد يها در رسانه يساز برجسته يها وهيسه شيه مقادربار ياندك يها تاكنون پژوهش

  .)١٨٠ – ٢٠٧: ٢٠٠٢، ياسکات و توسکوار( است انجام شده) نترنتيا(دتر يجد يها با رسانه) ونيزيتلو
 يساز ند برجستهيژه به فرايطور و به برخطو  يچاپ يها دو تفاوت موجود در نحوه انتشار اخبار در رسانه

ران يا مديران يكه در آنها سردب ـ يسنت يها وهين شيگزيرا جا يديكه روش جد شود، چرا يمربوط م
ها  خوانندگان روزنامه يرا برا يا موضوعاتيمورد نظر خود، موضوع  يها تيبا توجه به اولو يمطبوعات چاپ

 . كرده است ـ سازند يبرجسته م

شيوه كدگذاري در 
 “مديا تنر“

تحليل  كدگذاري
 محتوا

پژوهش هاي 
برجسته سازي 

 كاربردي

 سياست، اقتصاد، واقعيت

درك عمومي از  علم ، جامعه
 واقعيت

 واقعيت
 رسانه اي

واقعيتي كه 
رسانه بازتاب 
 نداده است
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، كاربران را يخبر برخط ياه گاهيپا: ار در شبكه وب استاخب يها ر شكليپذ ت انعطافين تفاوت، ماهينخست
ه شده، دست يران وب تهيكه توسط سردب ياخبار يطور گسترده در استفاده از محتوا د كه بهنكن يب ميترغ

  .)همان(به انتخاب بزنند 
 يمراتب صورت سلسله است كه به ياز مطالب و موضوعات ياديانگر شمار زيب يچاپ يها رسانه يسنت يها شكل

. اند ف شده و كنار هم قرار گرفتهيو آخر رد يانيت از صفحه اول روزنامه تا صفحات ميزان اهميو براساس م
صفحه به  يجو و افتن مطالب مورد عالقه خود به جستي يها ناچارند برا وه، خوانندگان روزنامهين شيدر ا

 .صفحه در روزنامه دست زنند
ده شده كه خوانندگان يچ يموضوع يها در مقوله يا گونه  ها اخبار به روزنامهبرخط  يها در مقابل، در نسخه

ن يفوق ا يژگيو  .دست آورند هاز خود را بياطالعات مورد ن يسرعت به آنها رجوع كرده و تمام توانند به يم
رند، يقرار گ د خوانندگانيها در معرض د ران روزنامهيران و مديژه و مورد نظر سردبيت را كه موضوعات ويقابل

 .سازد يمحدود م
 يبرا يچاپ يها اخبار در رسانه يساز مهم و معمول در برجسته يها ها و نشانه يژگياز و ياريكه، بس دوم آن

 . ستنديوب مناسب ن يكاربرد در شبكه جهان
بب شود، به س يش داده ميها نما انهيتور كوچك رايدر مان يك صفحه روزنامه چاپيكه  ينمونه، زمان يبرا

مهم را  يترهايتوان مطالب مهم و ت يار كوچك ارائه شده و نميتور، صفحه روزنامه بسيت فضا در مانيمحدود
 . د و آنها را مطالعه كرديد يروشن زمان به هم
ار كابران قرار يدر اخت يساز برجسته يرا برا يا ژهيمهم و و يارهايمع ينترنتيان، گرچه اخبار اين ميدر ا

  ـ رنديگ يمطالب قرار م يموضوع يها ترها در فهرستيكه در آن ت يو طول يدمان خطيچهمچون  ـ دهد يم
 .)همان(ارها كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است ين معيا استفاده از ايه ياما ارا

 
 يالملل نيو ب يمل يتارنماها يساختار و پوشش خبر يقيمطالعه تطب  يشناس روش

شناخته  يها از روش يكي، ل محتوايتحل . ل محتوا استفاده شده استيه و تحليزحاضر از روش تجپژوهش در 
  .است يارتباط يها اميپ يشده در مطالعات مربوط به محتوا

ل يه و تحليل محتوا را روش مطالعه و تجزي، تحل"يپژوهش در علوم رفتار يمبان"در كتاب  "نجريفرد كرل"
  .)٢٣٨: ١٣٨٢/٢نجر، يكرل(كند  يف ميرها توصيمتغ يريگ اندازه يبرا يو كم ينيدار، ع وه نظاميش ها به ارتباط

اسـت كـه    يقيوه تحقيك شيل محتوا يتحل: "ن روش ارائه کرده استيف را از اين تعريتر جامع "برنارد برلسون"
ل يـ ت و ارزش تحليـ اهم  ."رود يكـار مـ   به يارتباط يها اميآشكار پ يمحتوا ي، منظم و كمينيح عيتشر يبرا

سـاختن   . هسـتند “ قيـ تحق يرهـا يمتغ“هـا اسـت كـه درواقـع      پژوهشگر در ساختن مقولـه  ييمحتوا در توانا
ـ  . ق مربوط استير تحقيما به موضوع، هدف و مسيها، مستق مقوله تـوان   يدون داشـتن هـدف مشـخص، نمـ    ب

وان از تـ  يق مـ يـ تحق يهـا  ر مقولـه يـ هـا و ز  سـاختن مقولـه   يبـرا  . ق گفـت يتحق يها سخن از ساختن مقوله
  .كار استفاده كرد يعنوان راهنما ر محققان، بهيسا يبند طبقه

مربـوط بـه    ياسـ يس يو اقتصاد ياسيران در حوزه سيمرتبط با ا ي، مطالب خبرن پژوهشير اد يجامعه آمار
و سـه   ١٣٨٦سه ماه آخـر سـال    يعنيك دوره شش ماهه يدر  مطالعهمورد  يت و دولت در سه تارنمايحاكم

 .است)  ١٣٨٧خردادماه  ١٧تا  ١٣٨٦آذرماه  ١٧( ١٣٨٧ماه نخست 
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صـورت   دست آمده كه بـه  هروز ب ١٤ يخبر ط ٥٧١شامل  يا ق، حجم نمونهين تحقيا يريگ ن در نمونهيهمچن
 يدو هفته آمار يط يك احتماليستماتيس يريگ روش نمونه بهن حجم نمونه يا  .شده است يجداگانه كدگذار

انتخـاب   مطالعـه از دوره شش ماهه مـورد   )کند يندگيکه همه روزها را نما يطوره ، بك روزياز هر دو هفته (
 .باشد يم يكيل و واحد محتوا يدر واقع، واحد تحل  .ل خبر استيق حاضر، واحد تحليدر تحق  .شده است

مـورد   يك از تارنماهـا يهر  يخبر ي، محتوا)براساس حجم نمونه(مورد نظر  يرو، در روزها شيدر پژوهش پ
حافظـه  ( يفلش ممور يصورت كامل بر رو ده و بهشق استخراج يمرور و مطالب مرتبط با موضوع تحق العهمط
 .انجام شده است يره و سپس عمل كدگذاريذخ) يجانب
آزمون   .دوش يمها استفاده  ل دادهيه و تحليتجز يبرا اس.اس.يپ.اس يا انهيافزار را م ن پژوهش، از بسته نريدر ا

ن يـ ا  .اسـت ) دو يخ(اسكوئر  ي، آزمون كامطالعهق مورد يها در تحق ل دادهيه و تحليتجز يامورد استفاده بر
مورد انتظار تفـاوت   يها يبا فراوان يبند مشاهده شده در هر طبقه يها يا فراوانيد كه آيگو يآزمون به محقق م

 ٧٢/٠در حـدود   ييايـ ب پايرق با استفاده از فرمـول اسـکات، ضـ   يتحق يها افتهير؟ اعتبار يا خيدار دارد  يمعن
 .دست آمده است هب
 
 :پژوهش يها والس
 :ر استيق به شرح زين تحقيالت ااسو

 است؟ يد چه اخباريتول يرو مطالعهمورد  يخبر يك از تارنماهاين تمركز هريشتريب )١
 وجود دارد؟ مطالعهمورد  يخبر يان تارنماهايم يشده، چه تفاوت از نظر حجم نمونه ارائه )٢
 چگونه است؟ مطالعهمورد  يدر تارنماها يات خبرتنوع موضوع )٣
 چگونه است؟ ياز نظر امكانات چندرسانه ا مطالعهمورد  يت تارنماهايوضع )٤
 چگونه است؟ مطالعهمورد  يتارنماها يامكانات تعامل )٥
ـ  يران در تارنماهايمثبت مطرح شده نسبت به ا يريگ جهت )٦ ، دربـاره چـه   مطالعـه مـورد   يالمللـ  نيب

 ت؟بوده اس يليمسا
ـ  يران در تارنماهـا يمطرح شده نسبت به ا يمنف يريگ جهت )٧ ، دربـاره چـه   مطالعـه مـورد   يالمللـ  نيب

 بوده است؟ يليمسا
 مدار؟ داديا رويمدار است  موضوع مطالعهمورد  يران در تارنماهايا نوع مباحث مطرح شده درباره ايآ )٨
، با خشونت، بحـران و  مطالعهمورد  يالملل نيب يران در دو تارنمايده شده از اير كشيا چهره به تصويآ )٩

 همراه بوده است؟ يريدرگ
 :يم اصليمفاه
 . ديآ يل محتوا به شمار ميق در روش تحليتحق يرها، بخش اصليمتغ يو عمل يف نظريتعر
، شکل )رانيمربوط به ا يموضوعات خبر(خبر  يش اصليهمچون گرا) ييرهايمتغ(ها  ن پژوهش مقولهيدر ا

د خبر يتول يها ، روش...)ادداشت و يل، يتحلخبر، گزارش، مصاحبه، (، سبک مطلب )رما نيسخت (خبر ) فرم(
، )، متوسط، کوتاهيطوالن(، طول خبر )يو خنث يمثبت، منف(خبر  يريگ ، جهت)يبي، ترکي، پوششيابتکار(

در صفحه وب  يدمان مطالب خبريت چي، اولويخبر يها داد، عناصر و ارزشيمنبع خبر، منطقه وقوع رو
، يكيپست الكترون( ي، امکانات تعامل)ا گسستهيوسته يپ( يوستگي، نوع خبر از نظر پمطالعهمورد  يتارنماها



 

١٦ 
 

ر، طرح، صوت، يتصو( ي، امکانات چندرسانه ا... )گر، بازخورد و يد يا تارنماهايوند مرتبط با موضوعات يپ
 يآور جمع يساخته شده که مطالب خبر ييرمقوله هايشده و با استفاده از آن ز ياتيف عمليتعر...) دئو و يو

 .اند شده يبراساس آن کدگذار مطالعهمورد  يشده از سه تارنما
 

 :قيتحق يها افتهي

 قيتحق يها افتهي يفيتوص يها جنبه) الف
 : ر استيق به شرح زين تحقيا يها افتهين يتر دست آمده، مهم هب) يک بعدي( يع فراوانيبا توجه به جداول توز

 يدر برجسته كردن عناصر خبر مطالعهمورد  ين تمركز تارنماهايشتري، ب١جدول  يها داده براساس -١
گر، مطالب يعبارت د  به . بوده است) درصد ٦/٤٦" (يزيچه چ"و ) درصد ٢/٥٢" (كه"دو عنصر  يشتر بر رويب

مورد  يماهان تمركز تارنيهمچن  .باشد يم" مدار موضوع"و سپس " مدار شخص"شتر ين تارنماها بيا يخبر
گر، يبه عبارت د . استوار بوده است" شهرت" يشتر بر ارزش خبريب يخبر يها در استفاده از ارزش مطالعه

دنبال استفاده از  هشتر بيباشد و آنها ب يشتر شامل افراد مشهور مين تارنماها بياخبار مورد استفاده در ا
 .اند بوده دن به افراد مورد نظر خوديا شهرت بخشيمشهور  يها تيشخص

 مطالعهمورد  يحجم اخبار در تارنماها .١جدول                                                 
 يدرصد تجمع يفراوان  درصد  يفراوان نام تارنما

 ٨/٧٠ ٨/٧٠ ٤٠٤ رنايا

 ٨/٨٧ ١٧ ٩٧ يس يب يب

 ١٠٠ ٢/١٢ ٧٠ كايآمر يصدا

  ١٠٠ ٥٧١ جمع كل

 
اند كه  افتهيچراكه به تجربه در  .باشند يم" گرا شخص" يالملل نيو ب يدر بعد مل مطالعهمورد  يسه تارنما

 .شتر به خود جلب خواهد كرديت و شهرت افراد، توجه مخاطبان وب را بيد بر شخصيتاك
 يشگفت"و " يفراوان" يها ت دوم تارنماها قرار گرفته و ارزشيز در اولوين" برخورد" ي، ارزش خبرمطالعهن يدر ا
 .آنها روبرو شده است ين استقبال از سويبا كمتر" بيجاو ع

حدود (بوده است  يديرتولياخبار غ يرو مطالعهمورد  ين تمركز تارنماهايشتريدهد كه ب ينشان م ٢جدول 
 يداده تا اخبار ابتكاردادمدار را مدنظر قرار يد اخبار رويشتر تولين تارنماها بيگر، ايبه عبارت د . )درصد ٦/٥٦

 .بوده است يا ابتكاري يدين تارنماها، توليدرصد اخبار منتشر شده در ا ٣٠حدود تنها و  يديو  تول
 مطالعهمورد  يد اخبار در تارنماهايتول يها روش . ٢جدول 

 يتجمع يفراوان يدرصد فراوان يفراوان د خبريروش تول

 ٢٩/٩ ٢٩/٩ ١٧١ يديتول
 ٨۶/۵ ۵۶/۶ ٣٢٣ يديرتوليغ

 ٨٩/١ ٢/۶ ١۵ يبيترك
 ١٠٠ ١٠/٩ ۶٢ نامشخص
  ١٠٠ ۵٧١ جمع
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ران، يمربوط به ا ياسيان موضوعات متعدد سياز م مطالعهمورد  يكه تارنماها دهد ينشان م ٣ جدول
ران از جمله يا يا له هستهئپوشش و انعكاس اخبار و تحوالت مرتبط با مس ين تمركز خود را بر رويشتريب

قرار داده و پس از آن موضوعات ) درصد ٣/٢٤( يا هسته يسپلمايدو  يا هسته يو حقوق يفن يها تيفعال
) درصد ٩/٨( يو دفاع يو نظام) درصد ١٣( ياست داخلي، س)درصد ٤/١٨" (يروابط خارج"مربوط به  يخبر

 . اد شده را به خود جلب كرده استي ين توجه تارنماهايشتريب
ن تارنماها يا ين اقبال از سويبا كمتر زيبشر ن و حقوق يطيمح ستيل زين، اخبار مربوط به مساين بيدر ا

 .اند روبرو شده
 مورد توجه در اخبار تارنماها يموضوعات خبر مطالعه .٣جدول                                         

 يدرصد تجمع يدرصد فراوان يفراوان موضوع خبر

 ٨/٩ ٨/٩ ۵١ ينظام
 ١١/٢ ٢/٣ ١٣ يجاسوس
 ١٢/۶ ١/۴ ٨ ياسيس خشونت

 ٣١ ١٨/۴ ١٠۵ يبط خارجروا
 ۵۵/٣ ٢۴/٣ ١٣٩ يهسته ا

 ۶٨/٣ ١٣ ٧۴ ياست داخليس
 ٧۶/۵ ٨/٢ ۴٧ ياسيس - ياقتصاد

 ٧٩/۵ ٣ ١٧ يروابط تجار
 ٨٠/۴ ٠/٩ ۵ حقوق بشر
 ٨۵/١ ۴/٧ ٢٧ ييامور قضا

 ٨٧/٧ ٢/۶ ١۵ امور مجلس
 ٩١/۴ ٣/٧ ٢١ م هايتحر

 ٩١/۶ ٠/٢ ١ يطيست محيز
 ١٠٠ ٨/۴ ۴٨ ريسا

  ١٠٠ ۵٧١ جمع

 
ارائه " خبر"وه يخود را به ش ين موضوعات خبريشتريب مطالعهمورد  يدهند که تارنماها يها نشان م افتهي

ب ين تارنماها به ترتيز در اين"  گزارش"و " مصاحبه"سهم انتشار موضوعات به صورت   ).درصد ٤/٥٧(اند  كرده
 مطالعهمورد  يتارنماها ين توجه از سويتر ها با كم هيانيها و ب هيانتشار اطالع . درصد بوده است ٩/١٤و  ٢/١٨

 .)درصد ٢حدود (روبرو شده است 
ن يگر، ايبه عبارت د  .اند انتشار اخبار سخت قرار داده ين تمركز خود را بر رويشتريب مطالعهمورد  يتارنماها

انعكاس (نبال ارائه اخبار نرم اند و كمتر به د دادها از خود نشان دادهيبه انعكاس صرف رو يتارنماها توجه خاص
 .اند بوده) يليهمراه اطالعات تكم داد بهيرو
و  يرامونيپ يها داد بدون توجه به جنبهيتوان گفت، بازتاب اصل رو يدست آمده م هج بين اساس نتايبرا

 .مطرح است مطالعهمورد  يتارنماها يدستورالعمل خبر منزله آن همچنان به يا هيحاش
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، مطالعهمورد  يموجود در صفحات وب تارنماها يا ان امكانات چند رسانهيدهد كه از م ينشان م ١نمودار 
 ٠٢/٠= ٠(است  نشده ياستفاده خاص" صوت"بوده و از ) درصد ٧٣(ن استفاده تارنماها از عكس يشتريب

 .)درصد
مورد  ياهامورد استفاده در تارنم يدرصد موضوعات خبر ۵/١١حدود در جدول،  يها ن براساس دادهيهمچن
 .استفاده نشده است يا كدام از امكانات چند رسانه چياز ه مطالعه

 يموجود در صفحه وب، هر سه تارنما يا ان امکانات چند رسانهيتوان گفت، در م يم يگريج ديبراساس نتا
حال ن يبا ا ). درصد ٧٠ يباال(اند  استفاده کرده" عکس"گر از يکديک به ينزد ييها به نسبت مطالعهمورد 

نسبت  يکا فارسيآمر ين صدايهمچن . است يفارس يس .يب .يب يلق به تارنماعن استفاده از عکس متيشتريب
 .شتر بهره گرفته استيب" طرح"گر از يد يبه دو تارنما

اند اما  اصال استفاده نکرده يکا فارسيآمر يرنا و صدايا يدو تارنما" صوت و طرح"و " صوت و عکس"ب ياز ترک
 . ز استفاده کرده استين امکان نيدرصد از ا ٤/١٤در حدود  يفارس يس .يب .يب

 ياند و تارنما داشتهدر ارائه اخبار مصور به مخاطبان خود  يد گفت که هر سه تارنما سعيبا يبند ک جمعيدر 
 در صفحه يا ر امکانات چند رسانهياز سا يشتريب يبردار گر بهرهيد ينسبت به دو تارنما يفارس يس .يب .يب

 وب به عمل آورده است 
 مورد مطالعه يدر تارنماها يا زان استفاده از امکانات چند رسانهيم. ١نمودار                         

امکانات چندرسانه اي  

عکسطرحصوتعکس صوتطرح صوتهيچکدام

صد
در

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

 
موجود در صفحه وب،  يان امكانات تعامليد که از ميجه رسين نتيتوان به ا يم ٢با استناد به نمودار شماره

ن استفاده يشتريمرتبط ب يوند با موضوعات و تارنماهايو پ يكيپست الكترونب ياز ترك مطالعهمورد  يماهاتارن
ن امكانات يچكدام از ايخود از ه يشتر مطالب خبرين تارنماها در بين، اين بيدر ا ). درصد ٤/٢٨(را كرده اند 
 ).درصد ٧١حدود (اند  نكرده يبهره بردار
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 مورد مطالعه يشبکه وب در تارنماها يفاده از امکانات تعاملزان استيم.  ٢نمودار  

                            
امکانات تعاملي 

هيچکدام

ايميل و پيوند

پيوند با تارنماي مرت

ايميل

صد
در

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

 
موجود در صفحه وب  يچ وجه از امکانات تعامليرنا به هيا يدهند که تارنما يز نشان مين يگريد يها افتهي

که دو  يطور  هب . اند ن امکانات بهره جستهياز ا يعيشکل وس به يمللال نيب ياما تارنماها . استفاده نکرده است
و " يكيپست الكترون" يبيدرصد از امکان ترک ٩٧به نسبت  يکا فارسيآمر يو صدا يفارس يس .يب .يب يتارنما

 .استفاده کرده است" وند با موضوعات مرتبطيپ"
مثبت ارائه شده به  يريگ ن جهتيشتريب عهمطالمورد  يها ن رسانهياست در ب يز حاکيها ن افتهي يبرخ

ن، يهمچن . باشد يم) درصد ٩/٢١(" يروابط خارج"ق، مربوط به يشده در تحق مطالعهموضوعات گوناگون 
   .درصد اختصاص دارد ٣/٣٢با " يا هسته"ز به موضوع ين مطالعهمورد  يتارنماها يمنف يريگ ن جهتيشتريب
 
 :ها افتهين ييتب

 
ن يو ب يمل يان تارنماهايم يدر اخبار تفاوت يخبر يارزش ها يبرجسته ساز نحوها از نظر يآ

 وجود دارد؟  يالملل
ها  ، خانهيخبر يها ر نام تارنما و ارزشيان دو متغياسکوئر م آزمون کا يه در برقرارياز آنجا که در حالت اول

 .فتبودند، لذا عمل ادغام صورت گر ٥کمتر از  يفراوان يدرصد دارا ٢٥ش از يب
اسکوئر با  آزمون کا يو برقرار يالملل نيو ب يمل يل آن به دو تارنمايپس از ادغام در مقوله نام تارنماها و تبد

 با توجه به آزمون کا يعني . ر وجود داردين دو متغيان ايم يد که رابطه معنادارشمشخص  يارزش خبر
توان گفت  ي، م)٤جدول ( درصد پنج يخطا و سطح ٦ يبا درجه آزاد ٤٢٦/٦٤ زانيدست آمده به م هاسکوئر ب

 معنادار مطالعهمورد ) يالملل نيو ب يمل يتارنماها(منبع  يايو جغراف ير ارزش خبريان دو متغيکه تفاوت م
ارزش  ين تمرکز خود را بر رويشتريب) رنايا( يمل يد گفت که تارنمايف جدول بايب در توصين ترتيبد  .است
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 يو صدا يفارس يس .يب .يب( يالملل نيب ين تمرکز دو تارنمايشتريکه ب يالدر ح ،شهرت قرار داده يخبر
دست آمده  هگر، براساس جدول بيبه عبارت د . بوده است" برخورد" يارزش خبر يبر رو) يکا فارسيآمر
 يبا برجسته ساز يالملل نيب يکه دو تارنما ياست در حال" مدار شخص" ييشتر تارنمايرنا بيتوان گفت که ا يم

ک همان ين تکنيا  .ران به مخاطبان خود نشان دهندياز ا" يچهره منف"دارند که  يبرخورد سع يارزش خبر
 .است مطالعهمورد  يالملل نيب يران در دو تارنماياز موضوع ا" يمنف يساز انگاره"

 ) يالملل نيا بي يمل(و نوع تارنما  يخبر يها ارزش .٤جدول 
 نوع تارنما

  يارزش خبر
 جمع يالملل نيب يمل

 شهرت

 ٢٩٩ ۶١ ٢٣٨ تعداد 
 % ١٠٠ % ٢٠/۴ % ٧٩/۶ يدرصد سطر
 % ۵٢/۴ % ٣۶/۵ % ۵٨/٩ يدرصد ستون

 
 يريدربرگ

 ۴٠ ۶ ٣۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ١۵ % ٨۵ يدرصد سطر
 % ٧ % ٣/۶ % ٨/۴ يدرصد ستون

 
 برخورد

 ١٢٣ ۶٧ ۵۶ تعداد 
 % ١٠٠ % ۵۴/۵ % ۴۵/۵ يدرصد سطر
 % ٢١/۵ % ۴٠/١ % ١٣/٩ يدرصد ستون

 بيعج

 ۴ ۴ ٠ تعداد 
 % ١٠٠ % ١٠٠ % ٠ يدرصد سطر
 % ٠/٧ % ٢/۴ % ٠ يدرصد ستون

 يتازگ

 ۴٢ ١۴ ٢٨ تعداد 
 %١٠٠ % ٣٣/٣ % ۶۶/٧ يدرصد سطر
 % ٧/۴ % ٨/۴ % ۶/٩ يدرصد ستون

 
 يفراوان

 ٩ ٣ ۶ تعداد 
 % ١٠٠ % ٣٣/٣ % ۶۶/٧ يدرصد سطر
 % ١/۶ % ١/٨ % ١/۵ يدرصد ستون

 مجاورت

 ۵۴ ١٢ ۴٢ تعداد 
 % ١٠٠ % ٢٢/٢ % ٧٧/٨ يدرصد سطر
 % ٩/۵ % ٧/٢ % ١٠/۴ يدرصد ستون

 جمع

 ۵٧١ ١۶٧ ۴٠۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ٢٩/٢ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ يدرصد ستون

X٢ = ۶۴/۴٢۶                  df = ۶                        P <٠/٠۵ 
 
 
 وجود دارد؟ مطالعهمورد  يان تارنماهايم يد خبر، تفاوتيتول يها ا از نظر روشيآ

درصد  ٩٥ ـدرصد خطا  ٥با  ٦ يو درجه آزاد ٣٢٧/١١١ زان ياسکوئر محاسبه شده به م با توجه به آزمون کا
از نظر روش گر يبه عبارت د . معنادار است مطالعهر مورد يان دو متغيتوان گفت که رابطه م يم ـنان ياطم
 . وجود دارد يتفاوت معنادار مطالعهمورد  يان تارنماهايد خبر ميتول
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مورد  يد خبر در هر سه تارنماين روش استفاده شده در توليشتريد گفت که بين جدول بايف ايدر توص
ند تا ا ادهد يشتر پوشش خبريدادها را بين تارنماها در واقع رويبوده و ا) داد محوريرو" (يدير توليغ"، مطالعه

 يد اخبار ابتکارين حال، از نظر توليبا ا  .به انتشار اخبار بپردارند) يديتول" (يابتکار"صورت  که به نيا
 . است مطالعه يالملل نيب يشتر از دو تارنمايرنا بي، سهم ا)يديتول(

 ـدادمحور يرو( يبيد اخبار ترکيگر به توليد يشتر از دو تارنمايب يفارس يس .يب .يب ين، تارنماين بيدر ا
 .)٥جدول ( است يديرتوليرنا، غيدرصد اخبار ا ٦٠ ک بهينزد گر يبه عبارت د  .آورده است يرو) يابتکار

 
 د خبر در تارنما هايوه توليسه شيمقا .٥جدول 

 نام تارنما
 د خبريروش تول

 رنايا
 جمع كايآمر يصدا يس .يب .يب

 يديتول

 ١٧١ ١٠ ١۵ ١۴۶ تعداد 
 % ١٠٠ % ۵/٨ % ٨/٨ %٨۵/۴ يدرصد سطر
 % ٢٩/٩ % ١۴/٣ % ١۵/۵ % ٣۶/١ يدرصد ستون

 
 يديرتوليغ

 ٣٢٣ ٣۶ ۵٠ ٢٣٧ تعداد 
 % ١٠٠ % ١١/١ % ١۵/۵ % ٧٣/۴ يدرصد سطر
 % ۵۶/۶ % ۵١/۴ % ۵١/۵ % ۵٨/٧ يدرصد ستون

 يبيترک

 ١۵ ٢ ١٢ ١ تعداد 
 % ١٠٠ % ١٣/٣ % ٨٠ % ۶/٧ يدرصد سطر
 % ٢/۶ % ٢/٩ % ١٢/۴ % ٠/٢ يدرصد ستون

 
 نامشخص

 ۶٢ ٢٢ ٢٠ ٢٠ تعداد 
 % ١٠٠ % ٣۵/۴ % ٣٢/٣ % ٣٢/٣ يدرصد سطر
 % ١٠/٩ % ٣١/۴ % ٢٠/۶ % ۵ يدرصد ستون

 جمع
 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 % ١٠٠ %١٢/٢ % ١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ % ١٠٠ يدرصد ستون

X١١١/٣٢٧ = ٢                                     df = ۶                           P< . /.۵ 
 

 وجود دارد؟ مطالعهمورد  يان تارنماهايم ي، تفاوتيا از نظر پرداختن به موضوعات خبريآ
ها  ، خانهير نام تارنما و موضوعات خبريان دو متغياسکوئر م آزمون کا يه در برقرارياز آنجا که در حالت اول

 .بودند، لذا عمل ادغام صورت گرفت ٥کمتر از  يفراوان يد دارادرص ٢٥ش از يب
، مطالعهمورد  ياسکوئر با نام تارنماها آزمون کا يو برقرار يموضوع يبند پس از ادغام در مقوله طبقه

 . وجود دارد ير رابطه معناداريان دو متغيمشخص شد که م
پنج  يو سطح خطا ١٨ يبا درجه آزاد ٨٧٠/١٠٨ زانيدست آمده به م هاسکوئر ب با توجه به آزمون کا يعني

 دار معنا ير نام تارنما و موضوعات خبريان دو متغيتوان گفت که تفاوت م يم ـنان يدرصد اطم ٩٥ ـدرصد 
 .است

در دستور " ران با کشورهايا يروابط خارج"پرداختن به موضوع : د گفتين جدول بايف ايب در توصين ترتيبد
ن يب يتارنماها( يکا فارسيآمر يو صدا يفارس يس .يب .يکه در ب يدر حال . گرفته استرنا قرار يا يکار اصل
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ن در نگاه يهمچن . اند ، در صدر اخبار آنها قرار داشتهيران از نظر حجم خبريا يا له هستهئمس) يالملل
 يها تياولو" يانريضدا يها ميتحر" و " حقوق بشر"، " ينظام" ، موضوعات مطالعهمورد  يالملل نيب يتارنماها

 . )٦جدول( اند ل دادهيرا تشک يبعد
، توجه به مطالعهرنا در مدت زمان مورد يا يالعمل کار توان گفت، در دستور يم يکل يريگ جهيک نتيدر 

مورد  يالملل نيب يگر، تارنماهايد ياز سو . برخوردار بوده است يت خاصيبا کشور از اهم يروابط خارج
، "و برخورد يريدرگ" يرا بازتاب دهند که ارزش خبر ياند، اخبار کرده يسعن مدت يز در ايق نيتحق

، نقض حقوق بشر، يران، حمله نظاميا يا ل هستهين رو به مسايشتر باشد، از ايدر آنها ب" يمنف يريگ جهت"
 .اند ران پرداختهيه ايعل يالملل نيب يها مياعمال تحر



 

٢٣ 
 

 
 سه موضوع خبر در تارنماهايمقا . ٦جدول 

 نام تارنما                            
 موضوع خبر

 جمع كايآمر يصدا يس.يب.يب رنايا

 يجاسوس - ينظام

 ۶۴ ١٣ ١٢ ٣٩ تعداد 
 % ١٠٠ % ٢٠/٣ %١٨/٨ %۶٠/٩ يدرصد سطر
 %١١/٢ %١٨/۶ %١٢/۵ %٩/٧ يدرصد ستون

 
 – ياست داخليس

 ياسيخشونت س

 ٨٢ ٣ ۵ ٧۴ تعداد 
 %١٠٠ %٣/٧ %۶/١ %٩٠/٢ يدرصد سطر
 %١۴/۴ %۴/٣ %۵/٢ %١٨/٣ يدرصد ستون

 
 يخارج روابط

 ١٠۵ ۵ ١٠ ٩٠ تعداد 
 %١٠٠ %۴/٨ %٩/۵ %٨۵/٧ يدرصد سطر
 %١٨/۴ %٧/١ %١٠/۴ %٢٢/٣ يدرصد ستون

 يهسته ا

 ١٣٩ ٢٢ ٣٠ ٨٧ تعداد 
 %١٠٠ %١۵/٨ %٢١/۶ %۶٢/۶ يدرصد سطر
 %٢۴/۴ %٣١/۴ %٣١/٣ %٢١/۵ يدرصد ستون

 ياسيس يداقتصا

 ۴٧ ٠ ٢ ۴۵ تعداد 
 %١٠٠ ٠ %۴/٣ %٩۵/٧ يدرصد سطر
 %٨/٢ ٠ %٢/١ %١١/١ يدرصد ستون

 ن الملليتجارت ب

 ١٧ ١ ٣ ١٣ تعداد 
 %١٠٠ %۵/٩ %١٧/۶ %٧۶/۵ يدرصد سطر
 % ٣ %١/۴ %٣/١ %٣/٢ يدرصد ستون

 
 ييقضا -حقوق بشر 

 ٣٢ ۵ ١٣ ١۴ تعداد 
 %١٠٠ %١۵/۶ %۴٠/۶ %۴٣/٨ يدرصد سطر
 %۵/۶ %٧/١ %١٣/۵ %٣/۵ يدرصد ستون

 
 مجلس

 ١۵ ٠ ١ ١۴ تعداد 
 %١٠٠ ٠ %۶/٧ %٩٣/٣ يدرصد سطر
 %٢/۶ ٠ % ١ %٣/۵ يدرصد ستون

 م هايتحر

 ٢١ ٨ ٩ ۴ تعداد 
 %١٠٠ %٣٨/١ %۴٢/٩ % ١٩ يدرصد سطر
 %٣/٧ %١١/۴ %٩/۴ % ١ يدرصد ستون

 ريسا

 ۴٨ ١٣ ١١ ٢۴ تعداد 
 %١٠٠ %٢٧/١ %٢٢/٩ %۵٠ يدرصد سطر
 %٨/۴ %١٨/۶ %١١/۵ %۵/٩ يدرصد ستون

 
 جمع

 ۵٧١ ٧١ ٩۶ ۴٠۴ تعداد 
 %١٠٠ %١٢/٣ %١۶/٨ %٧٠/٩ يدرصد سطر
 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ يدرصد ستون

X١٠٨/٨٧٠ = ٢                  df = ١٨                    p < ٠/٠۵ 
 
 
 



 

٢٤ 
 

 وجود دارد؟ مطالعهمورد  ين تارنماهاايم يارائه خبر تفاوت يها وهيا از نظر شيآ
ارائه مطب، ) سبک(وه ير نام تارنما و شيان دو متغياسکوئر م آزمون کا يه در برقراريجا که در حالت اول از آن
پس از ادغام در   .بودند، لذا عمل ادغام صورت گرفت ٥کمتر از  يفراوان يدرصد دارا ٢٥ش از يها ب خانه

ن يان ايم يد که رابطه معنادارشمشخص  ياسکوئر با ارزش خبر آزمون کا يبرقراروه ارائه مطلب و يمقوله ش
و سطح  ٦ يبا درجه آزاد ٦٦٥/٥٣زان يدست آمده به م هاسکوئر ب با توجه به آزمون کا  .ر وجود دارديدو متغ
 يايو جغراف ير ارزش خبريان دو متغيتوان گفت که تفاوت م يم ـنان يدرصد اطم ٩٥ـ پنج درصد  يخطا

 .است معنادار مطالعهمورد ) يالملل نيو ب يمل يتارنماها(منبع 
که  ياز مجموع مطالب متنوع خبر يکا فارسيآمر يرنا و صدايا: د گفتين جدول بايف ايب در توصين ترتيبد

 ررنا از نظيا  .)درصد ٤/٧١و  ٤/٦٢ب يبه ترت(اند  صورت خبر ارائه کرده ن آن را بهيشترياند، ب منتشر ساخته
 يس .يب . يدر مقابل، ب  .ر ارائه کرده استيل و تفسيصورت تحل ن مطالب را بهيتر ارائه خبر، کم يها وهيش

 ٦١حدود ( صورت مصاحبه و گزارش منتشر ساخته است خود را به ين مطالب خبريشتريز بين يفارس
از  يو فردا فارسيو راد يفارس يس .يب .يب بيز به ترتين" ريل و تفسيتحل"صورت  از نظر ارائه مطالب به  .)درصد

 .)٧جدول( اند گرفته يشيرنا پيا
 وه ارائه خبر در تارنمايسه شيمقا .٧جدول                                      

 نام تارنما
 وه ارائه خبريش

 رنايا
 جمع كايآمر يصدا يس يب يب

 خبر

 ٣٢٨ ۵٠ ٢۶ ٢۵٢ تعداد 
 %١٠٠  ٢/١٥ % ٧/٩ % % ٧۶/٨ يدرصد سطر
 % ۵٧/۴ % ٧١/۴ % ٢۶/٨ % ۶٢/۴ يدرصد ستون

 
 گزارش - مصاحبه

 ١٨٩ ١٣ ۵٩ ١١٧ تعداد 
 %١٠٠ % ۶/٩ % ٣١/٢ % ۶١/٩ يدرصد سطر
 % ٣٣/١ % ١٨/۶ % ۶٠/٨ %  ٢٩ يدرصد ستون

 
 ريتفس -ل يتحل

 ۴١ ۶ ١١ ٢۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ١۴/۶ % ٢۶/٨ % ۵٨/۵ يدرصد سطر
 % ٧/٢ % ٨/۶ % ١١/٣ % ۵/٩ يدرصد ستون

 ريسا

 ١٣ ١ ١ ١١ تعداد 
 %١٠٠ % ٧/٧ % ٧/٧ % ٨۴/۶ يدرصد سطر
 % ٢/٣ % ١/۴ % ١ % ٢/٧ يدرصد ستون

 جمع 

 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ١٢/٣ % ١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 % ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ % ١٠٠ يدرصد ستون

X٢= ۵٣/۶۶۵                   df = ۶                                      p< ٠/.۵ 
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مورد  يان تارنماهايم يدر صفحات وب تفاوت يدمان مطالب خبريت و شکل چيا از نظر اولويآ
 وجود دارد؟ مطالعه

 ٩٥ ـبا پنج درصد خطا  ٦ يو درجه آزاد ١۴٨.٩١۵ زان ياسکوئر محاسبه شده به م با توجه به آزمون کا
گر از نظر يبه عبارت د . معنادار است مطالعهر مورد يان دو متغيکه رابطه م توان گفت يم ـنان يدرصد اطم

 . )٨جدول ( وجود دارد يتفاوت معنادار مطالعهمورد  يان تارنماهايدمان خبر در صفحات وب مينوع چ
دمان آن در صفحات وب تارنماها، ياخبار و نحوه چ يده تيد گفت که از نظر اولوين جدول بايف ايدر توص

  .)درصد ٦٦حدود (خود قرار داده است  يانيرا در صفحات م) تر و متن يت(ن حجم اخبار خود يشتريرنا بيا
 ٥٧حدود (شتر موارد ين صورت عمل کرده که در بيخود بد يدمان مطالب خبريز در چين يس .يب .يب يتارنما
ن با حجم  ين تارنما همچنيا  .قرار داده است يانيتر مطلب را در صفحه اول و متن را در صفحات ميت) درصد

 . صفحه نخست آورده است يمه بااليده خبر را در نيتر و چکيدرصد، ت ٢٦
در صفحه نخست خود ) درصد ٧٧حدود (ن حجم اخبار خود را يشتريز بيکا نيآمر يصدا ين، تارنماين بيدر ا

 . قرار داده است
 ١٧کا حدود يآمر يو صداي، رادمطالعهمورد دهد که در طول دوره  يجدول نشان م يها گر، دادهيد ياز سو

  . خود قرار داده است يدر تارنما خبر اولران را به عنوان يدرصد از اخبار مربوط به ا
ن يبا ا يکا فارسيآمر يو صدا يفارس يس يب يب يتوان گفت که تارنماها يم ياصل يريجه گيک نتيدر 
 يخود، توجه آنها را به خبرها يحه اول تارنمان مراجعه مخاطبان به صفيدارند در نخست يدمان سعيچ

 . ديران جلب نمايمربوط به ا
 دمان اخبار در صفحه اول تارنماهايت چياولو  .٨جدول 

 نام تارنما
 دمانيت چياولو

 
 رنايا

 جمع كايآمر يصدا يس .يب .يب

 خبر اول

 ٣۵ ١٢ ٨ ١۵ تعداد 
 % ١٠٠ % ٣۴/٣ % ٢٢/٩ % ۴٢/٩ يدرصد سطر
 % ۶/١ % ١٧/١ % ٨/٢ % ٣/٧ يندرصد ستو

 
ده  خبر يتر و چکيت

 يمه بااليدر ن
 صفحه اول

 % ١٠٠ % ٣۴/٣ % ٢٢/٩ % ۴٢/٩ تعداد 
 % ١٠٠ % ٨/١ % ٢٩/١ % ۶٢/٨ يدرصد سطر
 % ١۵/١ % ١٠ % ٢۵/٨ % ١٣/۴ يدرصد ستون

 تر در صفحه اوليت

 ١۵٨ ٣۵ ۵۵ ۶٨ تعداد 
 % ١٠٠ % ٢٢/٢ % ٣۴/٨ % ۴٣ يدرصد سطر
 % ٢٧/٧ %۵٠ % ۵۶/٧ % ١۶/٨ يدرصد ستون

 
تر در صفحات يت

 وب يانيم

 ٢٩٢ ١۶ ٩ ٢۶٧ تعداد 
 %١٠٠ % ۵/۵ % ٣/١ % ٩١/۴ يدرصد سطر
 % ۵١/١ % ٢٢/٩ % ٩/٣ % ۶۶/١ يدرصد ستون

 جمع

 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ١٢/٣ % ١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ يدرصد ستون

X١ =٢۴٨/٩١۵                                     df = ٦                P<٠/٠۵ 
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 وجود دارد؟ يتفاوت مطالعهمورد  يان تارنماهايخبر مژانر ا از نظر استفاده از يآ

درصـد   ٩٥ ـدرصد خطا   پنجبا  ٢ يو درجه آزاد ٢٤/١٥٨زان ياسکوئر محاسبه شده به ما با توجه به آزمون ک
گر از نظر اسـتفاده  يبه عبارت د . معنادار است مطالعهر مورد يان دو متغيتوان گفت که رابطه م يم ـن  ناياطم
 .وجود دارد يتفاوت معنادار مطالعهمورد  يان سه تارنمايخبر مژانر از 

ن يافتـه و کمتـر  يرنا انتشار ين اخبار سخت توسط ايشتريخبر، بژانر د گفت که از نظر يبا ٩ ف جدوليدر توص
ن توجه به ارائه اخبار به صورت سخت يشتريگر، بيبه عبارت د  .منتشر شده است" يس .يب .يب" يز از سويآن ن

ـ  ين آن از سويو کمتر) درصد  ٩٠حدود (رنا يا ياز سو) داديصرف رو( ـ  .يب در عـوض،   . بـوده اسـت   يسـ  .يب
انتشـار داده اسـت   ) يلـ يعـات تکم داد بـه همـراه اطال  يرو(ن حجم اخبار خود را به فرم نرم يشتريب يس .يب .يب
 ). درصد ٧١حدود (

 . منعکس ساخته است) درصد ٧٣حدود (ن اخبار خود را به شکل سخت يشتريز بيکا نيو آمرين، رادين بيدر ا
خبـر بـه    در اسـتفاده از فـرم سـخت    يکا تا حـد يآمر يرنا و صدايتوان گفت که ا يم يکل يريگ جهيک نتيدر 
خود را همراه  يخبر يدادهايح داده که روين دو ترجيبرخالف ا يس .يب .يکه بير حالاند، د ک بودهيگر نزديکدي

 .منعکس کند... نه و يشير پينظ يليبا اطالعات تکم
 سه ژانر اخبار در تارنماهايمقا . ٩جدول 

     نام                                         
 تارنما                           

 برژانر خ     

 جمع  كا يآمر يصدا يس.يب.يب رنايا

 
 سخت 

 ۴٣٨ ۵١ ٢٨ ٣۵٩ تعداد 
 % ١٠٠ % ١١/۶ % ۶/۴ % ٨٢ يدرصد سطر
 % ٧۶/٧ % ٧٢/٩ % ٢٨/٩ % ٨٨/٩ يدرصد ستون

 
 نرم 

 ١٣٣ ١٩ ۶٩ ۴۵ تعداد 
 % ١٠٠ % ١۴/٣ % ۵١/٩ % ٣٣/٨ يدرصد سطر
 % ٢٣/٣ % ٢٧/١ % ٧١/١ % ١١/١ يدرصد ستون

 
  جمع

 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 % ١٠٠ % ١٢/٣ %١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 %١٠٠ % ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ يدرصد ستون

X١ =٢۵٨/٢۴                                 df = ٢                              p<٠/٠۵ 
 

 وجود دارد؟ يتتفاو مطالعهمورد  يان تارنماهايم) يوستگيا ناپي يوستگيپ(خبر تداوم ا از نظر يآ
درصد  ٩٥درصد خطا و  ٥با  ٢ يو درجه آزاد ١٧٥/٨ زان ياسکوئر محاسبه شده به م با توجه به آزمون کا

نوع خبر  گر از نظريبه عبارت د . ار استمعناد مطالعهر مورد يان دو متغيتوان گفت که رابطه م ينان مياطم
 .)١٠جدول ( وجود دارد يتفاوت معنادار مطالعهمورد  يان تارنماهايم

) يوستگيناپ( يا عدم تکرار موضوع خبري) يوستگيپ( يريد گفت که از نظر تکرار پذين جدول بايل ايدر تحل
 .)درصد ٧٥(وسته ارائه کرده است ين حجم اخبار خود را به صورت پيشتريرنا بي، امطالعهدر طول دوره مورد 

وسته را يبه نسبت کمتر ارائه اخبار به صورت پز ين يکا فارسيآمر يو صدا يفارس يس .يب .يب يدو تارنما
  .)درصد ٦٩و  ٦١حدود (اند  مدنظر داشته
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اند در ارائه اخبار روند و  کرده يسع ،مطالعهمورد  يالملل نيب يدو تارنما جه گرفت کهيتوان نت يم يکل طوره ب
 يساز انيدنبال جر هب راهن ياز ان تارنماها يا . نديران دنبال نمايرا در ارتباط با موضوع ا يا وستهيان پيجر
 .اند ران بودهيه ايعل يا ژهيو يخبر

 هاتارنمادر ر اخبا يوستگيزان پيسه ميمقا . ١٠جدول 
 نام تارنما

 خبر يوستگيپ 
 جمع  كا يآمر يصدا يس.يب.يب رنايا

 وستهيپ

 ۴١٠ ۴٨ ۵٩ ٣٠٣ تعداد 
 %١٠٠ % ١١/٧ % ١۴/۴ % ٧٣/٩ يدرصد سطر
 % ٧١/٨ % ۶٨/۶ % ۶٠/٨ % ٧۵ يدرصد ستون

 
 وستهيناپ

 ١۶١ ٢٢ ٣٨ ١٠١ تعداد 
 %١٠٠ % ١٣/٧ % ٢٣/۶ % ۶٢/٧ يدرصد سطر
 % ٢٨/٢ % ٣١/۴ % ٣٩/٢ % ٢۵ يدرصد ستون

 جمع

 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 %١٠٠ % ١٢/٣ % ١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 % ١٠٠ %١٠٠ % ١٠٠ %١٠٠ يدرصد ستون

X٨.١٧ = ٢۵                     df = ٢                      p<٠/٠۵ 
 

 وجود دارد؟ مطالعهمورد  يان تارنماهايم ياخبار تفاوت يريگ ا از نظر نوع جهتيآ
درصد  ٩٥ ـبا پنج درصد خطا  ٤ يو درجه آزاد ٠٢٣٤/٥زانياسکوئر محاسبه شده به م با توجه به آزمون کا

نوع گر از نظر يبه عبارت د . معنادار است مطالعهمورد ر يان دو متغيتوان گفت که رابطه م يم ـنان ياطم
 .وجود دارد يتفاوت معنادار مطالعهمورد  يسه تارنما يان مطالب خبريم يريگ جهت

مربوط به  يمثبت نسبت به موضوعات خبر يريگ زان جهتين ميشتريد گفت که بيبا ١١ف جدول يدر توص
 ٣حدود (کا يآمر يصدا يز از سويمثبت ن يريگ ن جهتيتر درصد و کم ٣/٩٩زان  يرنا به ميا يران از سويا

 . صورت گرفته است) درصد
کا يو آمريراد يران از سويمرتبط با ا ينسبت به موضوعات خبر يمنف يريگ ن جهتيشتريان، بين ميدر ا

به  العهمطاز اخبار خود را در مدت مورد  يميز حدود نين يس .يب .يو بينه، رادين زميدر ا . صورت گرفته است
ران در يمرتبط با ا ينسبت به موضوعات خبر يخنث يريگ جهت  .ران ارائه کرده استيه ايعل يصورت منف

توان گفت که  يکل مطوره ب.  درصد بوده است ٢٦ز حدود يکا نيو آمريدرصد و راد ٣٦حدود  يس .يب .يو بيراد
ران را به ين حجم اخبار مربوط به ايشتري،  بيکا فارسيآمر يصدا يتارنما ر،يزجدول  يها افتهيبراساس 

 .منتشر ساخته است) درصد ٣٦حدود ( يخنث يا حتي) درصد ٥٠حدود ( يصورت منف
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 اخبار در تارنماها يريگ سه جهتيمقا  .١١جدول 

 نام تارنما
  يريجهت گنوع 

 جمع  كايآمر يصدا  يس يب يب رنايا

 
 مثبت

 ۴١۶ ٢ ١٣ ۴٠١ تعداد 
 %١٠٠ % ٠/۵ % ٣/١ % ٩۶/۴ يدرصد سطر
 % ٧٢/٩ % ٢/٩ % ١٣/۴ % ٩٩/٣ يدرصد ستون

 
 يمنف
 

 ١٠٠ ۵٠ ۴٩ ١ تعداد 
 %١٠٠ %۵٠ %۴٩ % ١ يدرصد سطر
 % ١٧/۵ % ٧١/۴ % ۵٠/۵ % ٠/٢ يدرصد ستون

 
 يخنث

 ۵۵ ١٨ ٣۵ ٢ تعداد 
 %١٠٠ %٣٢/٧ % ۶٣/۶ % ٣/۶ يدرصد سطر
 % ٩/۶ % ٢۵/٧ % ٣۶/١ % ٠/۵ يدرصد ستون

 
 مع ج

 ۵٧١ ٧٠ ٩٧ ۴٠۴ تعداد 
 %١٠٠ % ١٢/٣ %١٧ % ٧٠/٨ يدرصد سطر
 %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ يدرصد ستون

X٢= ۵٠٢/٣۴٠                                 df = ۴                      p<٠/٠۵ 
 
  يريگ جهينت
ران در يشش اخبار مربوط به اان ساختار و نحوه پويمعنادار م ين پژوهش، وجود تفاوتيا يها افتهيج و ينتا

 .دهد يرا نشان م) كايآمر يو صدا يس .يب .يب(زبان  يفارس يالملل نيب يو تارنماها) رنايا( يمل يتارنما
د كرده يتاك" شهرت"ارزش  يروشتر يرنا بيم و انتشار اخبار، ايژه در تنظيو يك ارزش خبرياز نظر تمركز بر 

تضاد و "ژه بر ارزش يبا تمركز و يكا فارسيآمر يو صدا يفارس يس .يب .يب يالملل نيب يدو تارنما . است
 .ران به مخاطبان خود ارائه كنندياز ا" يمنف يريتصو"اند تا  تالش كرده" برخورد
شتر اخبار انتشار يد خبر، حجم بيتول يها نه روشيدهد كه در زم يق نشان مين تحقيا يها افتهين يهمچن

گر مطالب خود را به يد يكه دو تارنما ي، در حال)درصد ٦٠حدود (است  يديتولريرنا، غيا يافته در تارنماي
 .اند ارائه كرده) يديتول ـداد محور يرو( يبيصورت ترك

كا از يآمر يو صدا يس .يب .ياما ب است، رنا بودهيا يدستوركار اصل" ران با كشورهايا يروابط خارج"موضوع 
 يها ميران و تحريه ايعل يدات نظامي، تهديا له هستهئن، مسرايان انبوه موضوعات مرتبط با حوزه ايم
داد به همراه ياصل رو" (خبر نرم"استفاده از  . اند ش از همه مورد توجه قرار دادهيرا ب رانياه يعل يالملل نيب

مورد توجه قرار گرفته اما  يس .يب .يب ياز سو) درصد ٦١حدود ( ياديبه نسبت ز) نهيشيو پ يلياطالعات تكم
 .اند منتشر كرده) داد صرفيرو" (خبر سخت"ن حجم مطالب خود را به صورت يشتريكا بيآمر يرنا و صدايا

اخبار درصد از  ٧١با سهم ران يه ايعل يمنف يريگ ن جهتيشتريدهد كه ب يج پژوهش نشان مين نتايهمچن
  .درصد است ٥٠در حد  يس . يب .يب يسهم اخبار منف . كا بوده استيآمر يفارس يصدا يمنتشر شده در تارنما

درصد از امكانات  ٩٧به نسبت  مطالعهمورد  يالملل نيب ي، دو تارنماياز لحاظ كاربرد امكانات تعاملن يهمچن
 ياند اما در تارنما استفاده كرده" مرتبط يها تيا سايوند با موضوعات يپ"و " يكيپست الكترون يبيترك يتعامل

موجود در صفحه وب  يا ان امكانات چند رسانهياز م  .شود يانات مشاهده نمن امكياز ا يبردار چ بهرهيرنا هيا
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اند اما از امكانات  در اخبار خود استفاده كرده) ريتصو(درصد از عكس  ٧٠ يبيزان تقريز هر سه تارنما به مين
درصد  ١٥زان يبه م" صوت و طرح"و " صوت و عكس"ب ياز ترك يس .يب .يب ي، تارنمايبيترك يا چند رسانه

 .اند استفاده نكردهن ابزار يچ وجه از ايكا به هيآمر يرنا و صدايكه ا يبهره گرفته در حال
 يتارنمـا سـاختار و نحـوه پوشـش اخبـار در      مطالعـه از جمله  يشتريب يکاربرد يها پژوهشرسد،  يبه نظر م
" تدپرسيآسوشـ "و " انس پرسفر"، "ترزيرو" رينظ يالملل نيبزرگ ب يها يخبرگزاربا  هسيدر مقا رنايا يخبرگزار

ن موضـوع  يـ ا . ان کنـد يبهتر ب يالملل نيرا در عرصه رقابت ب يخبر يها سازمان يها ها و شباهت بتواند تفاوت
 يجمهـور  يمايسـ  يتارنماجداگانه الزم است تا  مطالعهن يهمچن . رديقرار گ مطالعهنده مورد يتواند در آ يم

ـ يـ  يمرز رونب يشبکه ها يرا با تارنما رانيا ياسالم ـ ماننـد   يونيـ زيتلوو  ييويـ راد يالمللـ  نيا ب ـ  .يب ، يسـ  .يب
 را يريپـذ  ميتعمـ  ين پـژوهش بـرا  يـ ا يهـا  از ضعف يچه وله را مورد مطالعه قرار دهد تا برخيو دو ان.ان .يس

 .برطرف کند
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