
©2021 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4:254-261 

A Comparative Study of Media Representation and Media 

Coverage 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 The media is one of the modern propaganda devices that have 

the greatest and greatest effect in shaping and directing the 

cultural, social and economic systems. They are in charge of 

directing these news and information bases by highlighting 

parts of the world around them and consciously selecting parts 

of reality, giving them an intellectual direction, which is 

sometimes done completely invisibly. 

In the meantime, the Internet has a special and irreplaceable 

place in the media; In the meantime, those who control, 
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  ایو پوشش رسانه ییبازنما وهیش یقیمطالعه تطب
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 دهیچک

و  نیترمدرن هستند که عمده یغاتیتبل یهااز دستگاه یکیها رسانه
و  یفرهنگ یهابه نظام یدهو جهت یریگاثر را در شکل نیشتریب

 یهارسانه ژهیو یهااز کارکرد یکیدارند ،   یو اقتصاد یاجتماع
 نیپخش مداوم  به صورت اخبار روزانه است در ا ،یارتباط جمع

و  یخبر یهاگاهیپا نیا تیو هدا تیریمد ،که کنترل یکسان انیم
 از ییهابرجسته نمودن بخش قیرا بر عهده دارند از طر یرساناطالع

سمت و  ت،یاز واقع ییهاآگاهانه ، قسمت نشیو گز رامونیپ اییدن
عمل گاه به صورت  نیدهند که ا یسوی فکری به مخاطبان خود را م

  .ردیگیصورت م یکامال نامرئ
دررسانه ها را به  لیبدیو ب ژهیو یگاهیجا نترنتیا انیم نیدر ا حال

و  تیریکه کنترل، مد یکسان انیم نیخود اختصاص داده است؛ در ا
را بر عهده دارند از  یرسانو اطالع یخبر یهاگاهیپا نیا تیهدا
اهانه آگ نشیو گز رامونیپ اییاز دن ییهابرجسته نمودن بخش قیطر

سمت و سوی فکری مخاطبان خود را  ت،یاقعاز و ییهاقسمت
  .سازندیمشخص م

 ددایرو یکند  تا پوشش خبر یپژوهش، پژوهشگر  تالش م نیدرا
 یخبر یهاتی( در سارانیکشف حجاب دختران انقالب ) درا

یگرا(، ب)اعتدال نیطلب(، فارس )اصولگرا(، خبرآنالانتخاب )اصالح
 یصدا یفارس ی( و خبرگزارایتانی)وابسته به دولت بر یفارس یسیب

 یکند و در نگاه یکا( آن را  بررسی)وابسته به دولت آمر کایآمر
اخبار  ییهای موجود در نحوه بازنماها و تفاوتشباهت ای،سهیمقا

 تیپنج سا نیمرتبط با آن را توسط ا یهاها ، مولفه دادیرو نیا
 .رار دهدق لیمورد تحل زبانیفارس یخبر

 
   سازیفارس، خبر، برجسته ،سیبیی: ب یدیکل واژگان

 
 12/09/1399تاریخ دریافت: 
 12/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولshiri.tahmures@gmail.com  

 مقدمه
ین و ترهای تبلیغاتی مدرن هستند که عمدهها یکی از دستگاهرسانه

های فرهنگی و دهی به نظامجهتگیری و بیشترین اثر را در شکل
های ویژه یکی از کارکرد» باشند.اجتماعی و اقتصادی دارا می

در واقع  .پخش مداوم و روزانه اخبار است ،های ارتباط جمعیرسانه
وظیفه و نقش  ،های اجتماعیتوان گفت، انتشار جریان رویدادمی

نهااساسی وسایل ارتباط جمعی است؛ خبر به عنوان یک تولید رس
های واقعی و عینی دارای یک یا چند ارزش ای، گزارشی از رویداد
سازمانی سازمانی و برونتأثیر عوامل درونخبری است که تحت

 (.1)« گیردشکل می
 اننددیم یدئولوژینظران ارتباطات، خبر را محصول اصاحب یبرخ

 و دیکرده و تول یتلق دادهایرو یبازساز ندیآن را فرآ زین یاو عده
 .کنندیقلمداد م دادهایرو یبازساز ای «ییبازنما»انتشار اخبار را 

ای مخاطب به گونه کیکه هر  یارتباط جمع لیتمام وسا انیم در
را مشخص  رامونشیپ طینگاه او به مح چهیرا با خود همراه و در

را به خود اختصاص داده  لیبدیو ب ژهیو یگاهیجا نترنتیا سازد،یم
از ابزارهای جنگ  یکیبه عنوان  نترنتیاست؛ به طوری که از ا

 .شودیم ادیمعاصر  اییدر دن یروان
درت ق نترنت،یا یروزافزون شبکه جهان رییگذشت زمان و فراگ با

شده تا آنجا که  شتریو ب شتریخبری آن در جلب نظر مخاطبان ب
 قیخبری خود را از طر ازیکه ن دهندیم حیاز مخاطبان ترج ارییبس
 .ندینما نیتأم یخبر یهاتیسا

ها بیش از هر زمان دیگری رسد در این برهه زمانی رسانهبه نظر می
تحت تأثیر اهداف سیاسی و اقتصادی و منافع خاص گروهی و 

 (.2ها قرار دارند )طلبیقدرت
و  یخبر یهاگاهیپا نیا تیاو هد تیریکه کنترل، مد یکسان 

 از ییهابرجسته نمودن بخش قیرا بر عهده دارند از طر یرساناطالع
سمت و  ت،یاز واقع ییهاآگاهانه قسمت نشیو گز رامونیپ اییدن

عمل گاه به  نیکه ا سازندیسوی فکری مخاطبان خود را مشخص م
گزاف نباشد که  یسخن دی. شاردیگیصورت م یصورت کامال نامرئ

در  یاجتماع تیکنترل و نظم و امن اتیاز عمل یادعا شود بخش
 نیب در .ردیگیها شکل مکار رسانه زیم یخبر و در رو یهااتاق

ها را سخت برای پوشش و انعکاس مباحث خبری روز که رسانه
کشف حجاب  دادیاخبار مربوط به آن به خود مشغول کرد، رو

دختران »بود که به شهر تهران  یاز زنان در معابر عموم یتعداد
 یسع یو خارج یهای خبری داخلشهره شدند و رسانه« انقالب

 هاییوابستگ زین و یسازمانکردند با توجه به عوامل درون و برون
که دوست دارند به مخاطبان عرضه و  یاگونهخود، اخبار آن را به
 شکل دهند. یاجتماعواقعه  نینگاه آنها را درباره ا

ه شدجامعه بسیار تحت تأثیر اخبار منعکس یامنیت روان احساس
 یهاست و چون موضوع کشف حجاب و حواشاز سوی رسانه

 تیبا امنیت اجتماعی و احساس امن یآن، رابطه تنگاتنگ یرامونیپ
 ها بسیار مهم است.آن در رسانه ییداشته و دارد، بررسی نحوه بازنما

در انتقال این گونه اخبار سهم بیشتری  یخبر هایتیسااین میان  در
دارند؛ زیرا آنها با داشتن فضا و زمان کافی قادر به پرداختن بیشتر به 

ها در هر کشوری دست هستند و از آنجا که رسانه نیاز ا یموضوعات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-1060-fa.html


 256... یا و پوشش رسانه ییبازنما وهیش یقیمطالعه تطب        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Winter 2020 

های سیاسی، اجتماعی های متفاوتی به فراخور موقعیتدارای دیدگاه
عاً در قبال موضوع کشف حجاب نیز هستند، طب گیو فرهن

 دهند.های متفاوتی نسبت به آن از خود نشان میگیریجبهه
شف ک دادیرو یمسئله، محقق بر آن شد تا پوشش خبر نیتوجه به ا با

 یسیبیب،انتخاب  یخبر یهاتیحجاب دختران انقالب را در سا
 ای،سهیقام یو در نگاه دکن ی( بررسایتانی)وابسته به دولت بر یفارس

 دادیرو نیاخبار ا ییهای موجود در نحوه بازنماها و تفاوتشباهت
 زبانیفارس یخبر تیپنج سا نیمرتبط با آن را توسط ا یهاو مولفه

 قرار دهد. لیمورد تحل
تحقیق حاضر سعی در کشف چگونگی نحوه ورود و  بنابراین

خبری نسبت به یک موضوع مشترک  هایسایت نیپرداخت ا
و  ها( در یک مقطع زمانی یکسان است تا تفاوتکشف حجاب)

 های مرتبط شناسایی کند.را در قبال آن و مولفهتشابهات خبری 
 

 ها مرور پیشینه
 ادبیات موضوع و چارچوب نظری

ها برعهده دارند، کارکرد خبری های اصلی که رسانهیکی از کارکرد
مهم و جدی است که رسانی است. این کارکرد، آن اندازه و اطالع
های های خبری معروفند. حتی رسانههایی به عنوان رسانهسازمان

پردازند و مایلند غیرخبری هم روزانه چندین بار به پخش خبر می
 ترین تحوالت را در اختیار مخاطبان بگذارند.تازه

تردیدی وجود ندارد که هر محتوایی، برای منظور خاصی منتشر 
گیری ارش خبری و نویسندگان آن هم، شکلشود. هدف یک گزمی

های ذهنی درباره آن گزارش در ذهن مخاطبان است. اما به الگو
کاری کردن اطالعات دست توانند باها میدایک، رسانهتعبیر ون

مهم، از طریق تأکید بر آن اطالعات و چنانچه منابع نخبه، توجه 
توجهی به آن  کمتری به یک رویداد نشان دهند، با حذف یا کم

رویداد، بر ساختار یک الگوی ذهنی و حتی فهم یک حادثه خبری 
توانند در متون خبری، اهمیت علل یا تأثیر بگذارند. به عبارتی، می

های افراد دخیل در آن وقایع را بیشتر عواقب وقایع خبرساز یا ویژگی
 یا کمتر از حد واقعی جلوه دهند.

ی، دههای فنی خبردر حالی که شیوه در این حالت، به تعبیر دوورژه،
سازد، نشر عناصر یک فرهنگ واقعی در میان مردم را ممکن می

توان بر آن، تحمیق تواند به چیزی بینجامد که مینظام خبری می
مردم و زندانی کردن افراد در جهانی کودکانه با سطح فکری پایین 

 (.3نام نهاد )
باط های ارتون فقرات رسانهست ،کوایلقول مکتردیدی نیست که به

خود  ،ها( و بخش وسیعی از رسانه4) دهدجمعی را اخبار تشکیل می
 خبر"هاست که سؤال کنند. اما سالرا بر محوریت خبر تعریف می

 نگاران، و محققان ارتباطی مطرح است ودر بین روزنامه "چیست؟
یف آن را به نوعی تعر ،هرچند ادبیات موجود ارتباطی و خبری

توان گفت که تعریف جامع و کاملی از خبر وجود اما نمی ؛اندهکرد
از نظر برخی  دارد و یا اجماع کاملی بر روی یک تعریف هست.

_________________________________ 
1-Lippmann.  
2-Park. 

نتیجه چنین  ،ظاهراً نداشتن یک تئوری جامع و مانع ،کارشناسان
ترین یکی از گرانترین و پر زحمت ،خبر ،امری است. با وجود این

ای قادرند آن های رسانهدهان ،ای است و تنهاهرسانهای تولیدات کاال
 د.را تولید کنن

 ،در تعریف خبر ،شناسی خبریکی از بنیانگذاران جامعه 1والتر لیپمن
ای عینی نهبر فرایند گردآوری خبر تأکید دارد و آن را جستجوی نشا

از نظر  ،دانسته است و با وجود این ،کندکه بر رویدادی داللت می
بلکه گزارش آن جنبه از  ؛آئینه شرایط اجتماعی نیست ،برخ ،وی

لیپمن معتقد . واقعیت است که خود را در معرض قرار داده است
ده الزاماً پیچی تازه، و پردازند که فوری وبه مسائلی می ،خبارا" است

ست این ا، یکی نیستند. وظیفه خبر ،و مبهم باشند. خبر و حقیقت
نها بیندازد؛ حال آنکه وظیفه ابر سر زب ،ای را مطرح کردهکه حادثه

ا هحقیقت این است که واقعیات نهفته و نامعلوم را روشن کرده، آن
را به هم ربط داده و تصویری از واقعیت به دست دهد که بشر 

 (.5) "براساس آنها عمل کند

ویژگی اصلی  ،2یکی دیگر از صاحبنظران عرصه خبر، رابرت پارک
داده است. او اخبار را با تاریخ مقایسه  رخبر را مورد توجه قرا

دهد که یک طرف آن کند و اخبار را روی پیوستاری قرار میمی
کسب دانش در مورد آن  ،تاریخ و آشنایی با رویداد و سوی دیگرش

چیزی بیش از آشنایی و کمتر از دانایی است.  ،یعنی اخبار ؛است
 نتیجه این مقایسه را در چند نکته بیان کرده است: ،کوایلمک

 .خبر به هنگام: که درباره رویداد بسیار اخیر یا مکرر است -1

کار دارد  های گسسته سر ومند نیست: یعنی با رویدادخبر نظام -2
 .وظیفه اخبار نیست ،هاو تفسیر این رویداد

 .ه استکوتاه است: عمر خبر به عمر رویداد بست ،عمر خبر -3

های قابل گزارش، غیر معمول یا دست کم غیر قابل رویداد -4
 .ندترها از خود رویداد هم با اهمیتانتظارند. این ویژگی

ه هایی دربارنسبی هستند و دربرگیرنده داوری ،های خبریرویداد -5
 .عالیق مخاطبان نیز هستند

 شود وتوجه ساخته می گیری و جلباساساً برای جهت، خبر
 .تواند جایگزین کسب دانش درباره موضوع شودنمی

های خبری، وقایع و تصادفی قابل پیش بینی است: رویداد، خبر -6
هایی همه آن چیز .اندآمادگی داشته ،هستند که عامه مردم برای آنها

. شوندساز میترسیده اند یا بدان امید بسته اند، خبرکه مردم از آن می
(4.) 

معتقدند که  (1965) 4ژو رو 3گالتونگ، ارتباطیمحققان دیگر 
برخی  .تواند کهنه باشدبلکه می ،ها نیستالزاماً همان تازه ،خبر

برآنند که خبر باید برای عموم مردم و اهل خبر  ،اندیشمندان خبر
 محسوس باشد. 

تعریف خبر از نظر دفلور و دنیس: اخبار عبارت است از دانش و 
یا  های اخیر درباره یک حادثه وطی روزن و اطالعاتی که اآل

گردآوری و پردازش شده و سرانجام از طریق یک وسیله  ،موضوعی

3 -galtung. 
4 -Rogge. 
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 مند عرضه شده استای از مردم عالقهبه مجموعه ،ارتباط جمعی
(6.) 

طرفانه، دقیق و در گزارشی بی ،تعریف خبر از نظر شکرخواه: خبر
د برخی عین حال صحیح از یک رویداد مفروض است که وجو

به انتخاب آن رویداد  ،های خبری(نام ارزشها ) بهها و معیارشاخص
 (.7کند )کمک می، از میان هزاران رویداد دیگر به عنوان خبر

های خبری گزارش و بیان برخی از رویداد ،از نظر نصر اللهی، خبر
های خبری دارد و در فرایند تبدیل رویداد به خبر، است که ارزش

از  ،تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانیممکن است 
 (.8) میزان عینیت آن کاسته شود

اطالعات تازه و غیر معمول در ، تعریف خبر از نظر رندال: خبر
را  مورد موضوعی است که توجه عموم را برانگیزد و پیشتر آن

 نشنیده باشند
 (9.) 

توجه  ،های خبرهر محققی به یکی از جنبه  مزبور،در تعاریف 
صوری ت ،اندرکاران خبر نیز به نوعیدستد شای. بیشتری کرده است

 متفاوت از تعریف خبر داشته باشند.
 تعاریف معانی 

حجاب، به معنای پوشش اسالمی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی 
ن حرام بود بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبی آن. است

خودنمایی به نامحرم است و این دو بعد باید در کنار یکدیگر باشند؛ 
 . تا حجاب اسالمی محقق شود

 بازنمایی: 
روشی است  که  ای و راه ویکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه

تجلی  دهند.ها را نشان میها حوادث و واقعیتاز طریق آن رسانه
حرک یا تصاویر مت صورت گفتاری، نوشتاریبازنمایی ممکن است به 

 باشد.

 
 بانی:دروازه

 به و خالصه جهان سراسر در پیام میلیاردها آن طی که فرایندی 
 در روضمف اشخاص به و شوندمی تبدیل یافته شکل تغییر پیام صدها
 رسند.می مفروض زمان یک

 
 سازی:برجسته

 هاشار و دادن ارجاع شرایط کند،می تعیین را خبرها انتقال گستره 
 را بحث هایمحدودیت و کندمی تعیین را خبری مقوالت به کردن

 عرضه در که است هنجاری سازی خبری،سازد برجستهمی مشخص
 ایرابطه خبری، بانیدروازه با و رویدادها اهمیت بندیرده با اخبار

  .دارد مستقیم
 

 بانیسازی و دروازهرابطه برجسته
ی خبر بانرابطه بسیار نزدیکی با مفهوم دروازه ،سازیبرجستهمفهوم 

 تئدر شیوه ادراک و دریافت از نقش هی ،مفهوم دارد. تفاوت این دو
تلزم سازی اخبار مسدبیران است. تعیین برنامه کار به منظور برجسته

ت دبیران برای سیاستگذاری و تعیین نوع ئفعالیت فوق العاده هی
حاکی از  ،بانی خبراید پخش شوند. اما دروازهاطالعاتی است که ب

حجم عظیمی از  ،ت دبیران است. در این موردئنقش غیرفعالتر هی
دبیران فقط  ئتشود که هیاطالعات از منابع بیرونی دریافت می

 .دهند که کدام اطالعات منتشر شوندتشخیص می
چه کسی؟ » منظور یکی از عناصر خبری: صر برجسته در لیداعن  
که در آغاز لید خبر  «ه چیزی؟ چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ و چگونه؟چ

 "فاعل و کننده کار": خبرهایی که بر . چه کسیقرار گرفته است
 "خبری ماهیت رویداد": خبرهایی که به چیزی چه داللت دارد.

 دادیزمان وقوع رو": لیدهایی که به چه وقت مربوط می شود.
 و محل وقوع رویدادمکان ": بر کجا شوند. یمربوط م "خبری
علت و ": منظور، خبرهایی است که به چرا داللت دارد. " خبری

هستند  ی: منظور، اخبارچگونه داللت کند. "خبری دادیرو ییچرا
 دهند.را نشان می "رویداد خبرینحوه وقوع "که 

 

 های موجود در لید: ارزش
و جهت بودن شش ارزش خبری، به -یا اولین عبارت خبری -در لید

های خبری، بهبرخی ارزش :گیرندنبودنشان مورد بررسی قرار می
ه بشوند که در اینجا ابتدا صورت ترکیبی در لید خبر ظاهر می

 یبیترک یخبر یهاهای خبری غیرترکیبی و در ادامه به ارزشارزش
خبری  یهاکاربرد ارزشهای خبری از نظر بین سایت شود.اشاره می

 داری وجود دارد.معنی تفاوتبرجسته در لید 

 
 ها:نظریه

 هایخبری است که قباًل از صافی ،از نظر گایار خبر منتشر شده
 دقیقاً اندازه گیری شده گذشته است.

در خود خبر  ،گایار معتقد است که ضوابط جهانی انتخاب خبر
باید سه معیار  ،شوددرج میای سانهمستتر است. هر خبری که در ر

 -3، اثرگذاری – 2،واقعه روز بودن -1 ته باشد:را در نظر داش لیذ
 (.10) سودمندی

گذارند عواملی که بر انتخاب رویداد اثر می ،کوایلاز نظر مک
زمان و  -3، مکان و انتخاب -2، مردم و انتخاب -1عبارتند از:

 (.4) انتخاب

زان کند که در تأثیرگذاری بر میبه پنج مکانیسم اشاره می ،فانکاوزر
ها این مکانیسم .ها به یک موضوع دخالت دارندتوجه رسانه

گزارش  -2. هاجریانی از رویداد اها بسازگاری رسانه -1 عبارتند از:
های گزارش گزینشی جنبه -3. های مهم ولی غیرعادیافراطی رویداد

هایی که به خودی خود دارای ارزش قعیت دارای ارزش خبری مو
های دارای ارزش ها یا آفریدن رویدادشبه رویداد -4. خبری نیستند

های فاقد هایی که رویدادها یا وضعیتخالصه رویداد -5. خبری
 (.11) کنندارزش خبری را به شیوه ای دارای ارزش خبری ترسیم می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://islamiclifej.com/article-1-1060-fa.html


 258... یا و پوشش رسانه ییبازنما وهیش یقیمطالعه تطب        

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Winter 2020 

یری گها، تصمیممی رسانهگوید که در تمابگدیکیان در این مورد می
لی حذف شود، بر چه ئدر مورد اینکه چه اخباری منتشر و چه مسا

لی کم اهمیت جلوه داده شود، چه ئموضوعی تأکید شود و چه مسا
موقعی یک مسئله به طور جامع مطرح شود و در چه مواقعی به 

و  طور سطحی با آن برخورد شود، امری ضروری و عادی است
ای از وظایف مشروع یک سردبیر حرفه،موارد فوق گیری درتصمیم
تحت تأثیر عوامل متعددی است  ،یک رویدادارزش خبری  است.

با عطف توجه به گیرندگان خبر،  -الف که شامل این موارد است:
میزان تأثیری که آن رویداد  -ب. رویداد مذکور در کجا اتفاق افتاده

تضعیف یا برتری  -ج .از نظر شخصی بر یکایک گیرندگان خبر دارد
های خبری درگیر درآن رقابت رویداد -د. افراد درگیر در رویداد

 (.12) لحظه
های اصلی مربوط به بر این اعتقاد است که معیار ،چانان ناوه

، ها و خلق انواع اخبارهای خبری در گزینش وقایع و رویدادارزش
مهم سردبیر ایدئولوژی به عنوان گرایش - : باشندمی لیذبه ترتیب 

اخبار باید مهم باشد، جنبه  -. انگیز بودن خبرتازه و شگفت -. خبر
 به نخبگان ،المللی داشته باشد و باید از نظر رهبران و جوامعبین

آمیز و به تعبیر دیگر،  وقایع خشونت -. قدرتمند جهانی اشاره کند
یی هابرای جوامع و ملت -. پوشش بهتری خواهند داشت ،وقایع منفی
دهند، باید وقایعِ مربوط به ها آنها را تحت پوشش قرار میکه رسانه
ی قابل دسترس، از نظر پوشش ،ها را منعکس کرد و این وقایعاین ملت

نگاران دنبال وقایعی هستند که مطابق با روزنامه ،در نهایت -. باشد
 (.13) های خبری پیشین، شناخته شده و مانوس باشندالگو

 
 خبری از نظر شومیکرهای ارزش

تعاریف سنتی خبر را در یک جا گرد آورد تا با ایجاد  شومیکر،
یک تئوری همبسته و جامع، چرایی و چگونگی تعریف خبر را 
توضیح دهد. شومیکر در رهیافت خود مطرح کرد که نیاز به 

رغم ها نهادینه شده است. اما علیناصورت ژنتیکی در انسنظارت، به
های خبری در بین ها، ارزشناتی در بین انساین تجانس زیس

های ها یکسان نیست. طبق نظر شومیکر، این تفاوتفرهنگ
ها به های متفاوتی از ارزشاند که تعریفهمحور باعث شدفرهنگ

که یک آیتم خبری برای یک جامعه خاص سودمند  ؛وجود آید
 (.14د )باش

و  عبارتند از: کژرویکند هایی را که شومیکر شناسایی میشاخص
 سودمندی اجتماعی

 
 های خبری غیرترکیبیارزش

، مجاورت، تعداد و مقدار فراوانی،  گیری،  فرابرخورد، شهرت
 . یتازگ، و شگفتی استثناء

 ارزش های خبری ترکیبی -ب
 .گیریفرا+ شهرت، شهرت+ برخورد

_________________________________ 
 

 متغیرهای تحقیق
های خبرگزاری صدا و سیما و بخش دهد  سایتنشان می هایافته

ر شود. منظوفارسی صدای آمریکا به صورت  یک بعدی توصیف می
از توصیف، این است که هر کدام از متغیرهای تحقیق به چه نسبتی 

لق به متع مربوط به کشف حجاب یخبرها شتریباند. انعکاس یافته
درصد(  25و خبرآنالین )درصد(  28) خبرگزاری فارس هایتیسا

  انتخابو  سی فارسیبیبی یهاتیدر سا دادیرو نیبوده است. اخبار ا
 52ترتیب به صورت خبر )دهد که سبک ارائه مطالب بهنشان می

 8« )چرا» یعناصر خبردرصد(. همچنین  39درصد( و گزارش )
 یهارتبه بیدرصد( به ترت 2« )کجا»درصد( و  5) «یکِ»درصد(، 

بیشتر خبرهای این رویداد توسط   اند.را به خود اختصاص داده یبعد
درصد( تولید شده است و در رتبه بعدی، اخبار  38خبرنگار رسانه )

درصد( قرار دارد.  اخبار این رویداد بیشتر در قالب  25بدون منبع )
م )هرکدا« اجتماعی -مذهبی»و « اجتماعی -قضایی»محتوای ترکیبی 

ه و از سوی دیگر، بازنمایی آن ذیل خبرهای درصد( برجسته شد 23
درصد( کمترین میزان را به خود  5/2هنری ) -سیاسی و فرهنگی

 (. 15اختصاص داده است )
درصد از اخبار مورد بررسی، بر محکوم کردن رویداد کشف  51

 22درصد اخبار رویکردی همدالنه و  27حجاب تأکید شده است. 
اند. یداد برخوردی خنثی داشتهدرصد اخبار نیز نسبت به این رو

و « دختران انقالب»، «مقامات قوه قضائیه»بیشتر خبرسازان، 
درصد(  15)هرکدام « های علمی، فرهنگی و دانشگاهیشخصیت»

 4)نمایندگان مجلس( با « مقامات قوه مقننه»اند. در مقابل، بوده
 اند.درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده

 (:یجنگ روان یاساس ی)راهبردهاهای خبری تاکتیک
، ترس جادیایی، زداتیانسان و یسازمنیاهردستچین کردن پیام، 

اده از استف، دگاهیخبر همراه با د، امیپ رندگانیاستفاده از عاطفه گ
 تقابل، یسیسابقه نو، به منبع موثق امیاستناد پ، نخبگان برجسته

خبری مورد استفاده دهد  بیشترین تاکتیک تحقیقات نشان می
 21« )استفاده از عاطفه گیرندگان پیام»درصد( و  25« )نویسیسابقه»

 2« )دستچین کردن پیام» مقابل، تاکتیک است و در درصد( بوده
 یهاسایت نیباست.  داده اختصاص خود به را میزان کمترین درصد(

 شده به دختران انقالب اخبار اختصاص داده زانیاز نظر م یخبر
شده به  میزان اخبار اختصاص داده  وجود دارد. یداریتفاوت معن

های خبری مورد بررسی نشان رویداد کشف حجاب را در سایت
 1اسکویر تک متغیرهدهد. برای آزمون این فرضیه از آزمون کایمی

 اند.دهی شدهاستفاده شد. الزم به ذکر است، مقادیر وزن
خواه، اولویت ترامپ جمهوریبا توجه به روی کار آمدن دولت 

اصلی رسانه صدای آمریکا، متمرکز بر برجام، مسائل نظامی و اعمال 
ها بر جمهوری اسالمی ایران بود و مسائل مدنی و حقوق نظام تحریم

بشری نظیر موضوع حجاب، چندان درکانون توجه این رسانه قرار 
شف خبر از این رویداد و موضوع ک 24ماه تنها  24نگرفت. طی 

 حجاب در ایران بازنمایی شده است.
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 دارهای معنیتفاوت
مجاورت . الف دهد:خود را به دو صورت نشان می دار بودنمعنی

ار اخب زانیاز نظر م یخبر یهاسایت نیفرهنگی؛ ب. مربوط بودن ب
 وجود دارد. یداریشده به دختران انقالب تفاوت معن اختصاص داده

های خبری ارائه مطلب در سایتدرخصوص سبک اطالع رسانی 
داری وجود دارد. این تفاوت با توجه به ضریب وی تفاوت معنی

در سبک دهد. را نشان می 1است که تفاوت ضعیفی 199/0کرامر 
« فارس»، «خبرآنالین»، «انتخاب»های خبری تیسادر ارائه مطلب 

 ،«خبر»صورت هبترتیب اولویت به ،«بخش فارسی صدای آمریکا»و 
ی، فارس یسیبیب بوده است اما در« تحلیل و تفسیر»و « گزارش»
 .در جایگاه اول سبک ارائه مطالب قرار دارد« گزارش»

 نشانگاه خبرسازان
های خبری مورد بررسی نشان نشانگاه خبر )خبرسازان( را در سایت

و اندازه  532/180برابر  32دو با درجه آزادی دهد، مقدار خیمی
sig  شده است و چون سطح  000/0یا همان سطح معناداری

های خبری از کوچکتر است،  بنابراین  بین سایت 05/0معناداری از 
داری وجود دارد. این تفاوت با توجه نظر نشانگاه خبر تفاوت معنی

است که تفاوت متوسطی را نشان  437/0به ضریب وی کرامر 
 دهد.می

، در «دختران انقالب»کا، سی فارسی و صدای آمریبیدر بی
های خبری و در سایت« اللهیدختران حزب»خبرگزاری فارس، 

خبرساز نخستین « مقامات قوه قضائیه»انتخاب و خبرآنالین نیز 
 هستند.

 های خبری برجستهارزش 
 یخبر یهاتیرا در اخبار سا دیبرجسته در ل یخبر یهاارزش

برابر  24 یبا درجه آزاد دویخ مقدار، دهدنشان می موردبررسی
شده است  000/0 یهمان سطح معنادار ای sig و اندازه 111/150

 یخبر هایتیسا نیکوچکتر است، ب 05/0از  یو چون سطح معنادار
وجود  یداریتفاوت معن دیل یخبر یهاارزش کارگیریبه از نظر
است که  399/0کرامر  یو بیتفاوت با توجه به ضر نیادارد. 

 .دهدیرا نشان م متوسطیتفاوت 
« برخورد»های خبری به جز فارس، اخبار حاوی همه سایتدر 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در سایت خبرگزاری 
های خبری نسبت به سایر ارزش« مجاورت»فارس، ارزش خبری 

سی فارسی و صدای آمریکا در مقایسه بیبی تر شده است.  دربرجسته
در آن « شهرت»های خبری دیگر، خبری که صرفاً ارزش تبا سای

 برجسته باشد، وجود نداشت.
های خبری عناصر خبری برجسته در لید را در اخبار سایت

برابر  16دو با درجه آزادی دهد،  مقدار خیموردبررسی نشان می
شده است و  000/0یا همان سطح معناداری  sigو اندازه  590/49

های خبری کوچکتر است،  بین سایت 05/0ی از چون سطح معنادار
 داری وجود دارد. از نظر کاربرد عناصر خبری در لید تفاوت معنی

است که تفاوت  229/0این تفاوت با توجه به ضریب وی کرامر 
 دهد.ضعیفی را نشان می

_________________________________ 
 

 «چه»، «که»
و  «که»سی فارسی، صدای آمریکا و انتخاب، عنصر خبری بیدر بی

برجسته« چه»های خبری فارس و خبرآنالین عنصر خبری در سایت
سی فارسی و بیدر لید اخبار بی« چرا»عنصر خبری  .تر شده است

 صدای آمریکا وجود نداشت.
ن نشامورد بررسی های گیری از منابع خبری را در اخبار سایتبهره
؛ درصد 75) صدای آمریکادرصد( و  50سی فارسی )بیبیدر ، دهدمی

 ت.بوده اساولویت اول )منبع ذکر نشده( « نامعلوم»ده از منابع استفا
های داخلی بوده و خبرآنالین نیز بیشتر متکی به اخبار خبرگزاری

 ها پوشش داده است.این رویداد را از نگاه سایر رسانه
 خبرگزاری فارس
گیری )بار القائی( تیتر و نشانگاه خبر در سایت رابطه بین جهت
 خبرگزاری فارس
ری سایت خبرگزاگیری تیتر و نشانگاه خبر را در رابطه بین جهت

 997/34برابر  14دو با درجه آزادی مقدار خی دهد.نشان می فارس
چون سطح  و شده است 001/0یا همان سطح معناداری  sigو اندازه 

گیری تیتر و نشانگاه کوچکتر است، بین جهت 05/0معناداری از 
ین تفاوت با توجه به ضریب وی کرامر ا خبر رابطه وجود دارد.

برای پوشش اخبار  دهد.است که رابطه متوسطی را نشان می 511/0
بیشتر از تیترهای مثبت استفاده شده است. « 2اللهیدختران حزب»

نیروی »، «مقامات قوه قضائیه»برای اخباری که نشانگاه آنها، 
یترهای منفی هستند، بیشتر از ت« ائمه جمعه و مراجع»و « انتظامی

ها(، کردهحجاب)کشف« دختران انقالب»بهره گرفته شده است. 
نشانگاه و خبرساز اصلی هیچکدام از اخبار خبرگزاری فارس نبوده

 اند.
 سایت خبرگزاری فارسو نشانگاه خبر را در تاکتیک رابطه بین 

و  101/163برابر  42دو با درجه آزادی مقدار خی دهد.نشان می
چون سطح  و شده است 000/0یا همان سطح معناداری  sigاندازه 

و  گیری از تاکتیکبهرهکوچکتر است، بین  05/0معناداری از 
این تفاوت با توجه به ضریب وی  نشانگاه خبر رابطه وجود دارد.

در بازنمایی  دهد.را نشان می شدیدیاست که رابطه  637/0کرامر 
ه و نیروی انتظامی هستند، اخباری که نشانگاه آن، مقامات قوه قضائی

برای « تقابل»خبری  غالب است. تاکتیک« ایجاد ترس»تاکتیک 
« منبع موثق»اللهی و تاکتیک مقامات قوه مجریه و دختران حزب

 برای ائمه جمعه و مراجع مورد استفاده بیشتری قرار گرفته است.
 

 بخش فارسی صدای آمریکا
و نشانگاه خبر در سایت گیری )بار القائی( تیتر رابطه بین جهت

 صدای آمریکا
 یکاسایت صدای آمرگیری تیتر و نشانگاه خبر را در رابطه بین جهت

و اندازه  624/1برابر  4دو با درجه آزادی مقدار خی دهد.نشان می
sig  چون سطح  و شده است 804/0یا همان سطح معناداری

اه خبر شانگگیری تیتر و ناست، بین جهت بزرگتر 05/0معناداری از 
صدای آمریکا از انتخاب تیترهای خنثی و بی  دارد.نرابطه وجود 
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طرفانه اجتناب و برای همه خبرسازان بیشتر از تیترهای منفی 
 استفاده کرده است.

 سی فارسیبیبی
گیری )بار القائی( تیتر و نشانگاه خبر در سایت بیرابطه بین جهت

 سی فارسیبی
سی بیسایت بیگیری تیتر و نشانگاه خبر را در رابطه بین جهت

 دهد.نشان می فارسی
یا همان  sigو اندازه  325/10برابر  8دو با درجه آزادی مقدار خی

 05/0چون سطح معناداری از  و شده است 243/0سطح معناداری 
گیری تیتر و نشانگاه خبر رابطه وجود است، بین جهت بزرگتر

  دارد.ن
به استثنای مقامات قوه قضائیه که تیترهای منفی و خنثی به یک 

سی بیاند، برای همه خبرسازان در بیاندازه مورد استفاده قرار گرفته
 بیشتر از تیترهای منفی استفاده شده است. فارسی

نشان  سی فارسیبیسایت بیو نشانگاه خبر را در تاکتیک رابطه بین 
و اندازه  617/26برابر  16جه آزادی دو با درمقدار خی دهد.می

sig  چون سطح  و شده است 046/0یا همان سطح معناداری
و  گیری از تاکتیکبهرهکوچکتر است، بین  05/0معناداری از 

 نشانگاه خبر رابطه وجود دارد.
است که رابطه  389/0این تفاوت با توجه به ضریب وی کرامر 

 دهد.را نشان می متوسطی
اخباری که نشانگاه آن، مقامات قوه قضائیه، قوه مجریه در بازنمایی 

غالب است. برای « نویسیسابقه»و نیروی انتظامی هستند، تاکتیک
« استفاده از عاطفه گیرنده پیام» دختران انقالب، بیشتر از تاکتیک

 استفاده شده است.
 

 گیرینتیجه
 یهارسانهدرآن که  یسازرجستهب هیظرن پژوهشگرهایبررسیطبق
از نظر زمان و مکان  یاگر موضوع کندیم فایا ینقش اساس یجمع

 یگستردگ. باشددارای اهمیت میو تکرار شود؛  ها برجسته در رسانه
 یبرابر با گستردگ یخبر یهاتیدر سا ییاستفاده از مفهوم بازنما

 ابزارهایی  رسانیاطالع هایقالب و هااست. سبکتعداد اخبار آنها 
 را یرساناطالع و بخشیآگاهی تواندمی آنها از استفاده که با دهستن

 های خبری متفاوتشیوه ارائه در سایت .کنند ارائه شکل بهترین به
، انتخاب کایآمر یصدای، فارس یسیبیبهای خبری تیسا دراست. 

 .ودتر ببرجسته « که» یخبر عنصرو « برخورد» ارزش و خبرآنالین؛
« چه»و عنصر  «مجاورت» ؛ ارزشفارس خبرگزاری تیر ساد

 .تر بودبرجسته
از نظر  مورد بررسی یخبر هایتیسا نینشان داد که ب جینتاهمچنین 

سی فارسی بیبیشتر اخبار بی .داردوجود  یداریمنبع خبر تفاوت معن
و صدای آمریکا، منبع ندارند. خبرآنالین نیز این رویداد را بیشتر از 

دریافت و بازنشر کرده است. درواقع این سه  های داخلیخبرگزاری
شوند تا تولیدی.  های تأمینی محسوب میسایت خبری، رسانه

آن.  2است تا تولید 1رویکرد این سه سایت مبتنی بر گردآوری خبر

_________________________________ 
 

سی فارسی بیای که اهمیت شهروندخبرنگار را دریافته، بیتنها رسانه
ز زاویه نگاه مخاطبان خود بود که تعدادی از اخبار این رویداد را ا

 بازتاب داده بود.
تًا نسب دارگیری خبر تفاوت معنیخبری از نظر سوهای بین سایت

های خبرگزاری فارس و صدای در سایت وجود دارد. شدیدی
آمریکا، از بین انواع نمودهای سوگیری خبری، زبان سوگیرانه یا 

ات یا ده از کلمزبان مغرضانه بیشتر استفاده شده است که به استفا
طور واضح یا ضمنی برای بیان هایی اشاره دارد که بهعبارت

داوری، تهاجم، اتهام، تحقیر )و مواردی از جانبداری، تعصب، پیش
اند. سوگیری این کار رفتهاین دست( نسبت به این رویداد و سوژه به

دو سایت نیز از گونه سوگیری قالبی است. زیرا در خبر از کلمات 
دهد استفاده ای که فقط یک سوی رخداد را نشان میعابیر سلیقهیا ت

 شده است.
های افکار عمومی هستند که با دهندهترین شکلمهم خبار ازا

های تاکتیککرد. را موثرتر بیان  آنتوان می ی خبریهاتاکتیک
ها برای شناسایی یا انتخاب، خبری، مجموعه تدابیر و اقدامات رسانه

گذاریِ پیام بر اذهانِ مخاطباِن سازی، ماندگاری واژهانعکاس جریان
ها چیز جدیدی نیست طرف و دشمن است. این تاکتیکبی خودی،

ها و رقابت بین آنها و افزایش سواد اما باتوجه به تعداد کثرت رسانه
تاکتیک .تر شده استای و ازدیاد مخاطبان؛ زیادتر و پیچیدهرسانه

  کالن هر رسانه ارتباط نزدیک دارد.های خبری با سیاستگذاری 

، صدای «نویسیسابقه»سی فارسی بیتاکتیک خبری غالب در بی
و « منبع موثق»، انتخاب «تقابل»، فارس «سازیاهریمن»آمریکا 

انی بوده است. خبررس« استفاده از عاطفه گیرندگان پیام»خبرآنالین 
رای تأکید یا خبر ب سی فارسی، بیشتر مبتنی بر استفاده از پیشینهبیبی

 ایجاد یک جریان مخالف فکری نسبت به رویداد است.
بخش فارسی صدای آمریکا تالش کرده است مواجهه نظام اسالمی 
با دختران انقالب و کشف حجاب را خشونت توصیف کند و با 

زدایی از مسئوالن نظام، آنها را به شکل اهریمن در ذهن انسان
سازی و قرار اری فارس با برجستهمخاطب، بازنمایی کند. خبرگز

در « دختران انقالب»دادن دختران محجبه و انقالبی تحت عنوان 
برداری از تاکتیک کرده، اقدام به بهرهحجابمقابل دختران کشف

تقابل کرده است. درواقع خبرگزاری فارس با این تاکتیک، 
ابل مقپاسخگویی به جریان دختران خیابان انقالب را از زبان گروه 

 کند.بیان می
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