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Representation of Social Phenomena in the Media (Case study; 

the Social Phenomenon of "White Marriage") 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The present study tries to present the news preparation and 

coverage of BBC Persian, VOA and Al-Alam news sites on the 

subject of white marriage in the same period of time in order to 

identify differences and similarities in the news, identify the relevant 

components and Offer. The purpose of this study is a comparative 

representation of "white marriage" news. 

Materials and Methods: This study includes 3 main objectives, 7 

sub-objectives and 12 hypotheses. The sampling method in this 

study is a census and includes all the news that are recorded in the 

mentioned sites. The main purpose of this study was to investigate 

how selectivity, knowledge of methods and techniques of 

representing the social phenomenon of "white marriage" in the news 

sites of Al-Alam, Persian BBC and VOA. The research method used 

in this research is content analysis. In content analysis, the 

researcher analyzes the messages they have generated. In this study, 

all news related to white marriage (in 2017 and 2018) that have been 

published in the news sites "Al-Alam", "BBC" and "Voice of 

America", is considered as a statistical population. The sampling 

method is numerical and to conduct this research, all the news 

related to white marriage in the mentioned news sites; The collection 

was extracted through coding sheets and in accordance with the 

instructions, the codes were extracted and the data were processed 

using SPSS software. 

Findings: The results of the study showed that in representing the 

social phenomenon of "white marriage" in the media, news coverage 

was republished using media methods and techniques. Also, a 

significant relationship was observed between the sites in terms of 

the amount of news coverage dedicated to the phenomenon of white 

marriage. 

Conclusion: Based on the research findings, most of the news 

related to the phenomenon of white marriage was covered by the 

BBC Persian news site in the form of process-oriented news with 

inferential headlines and using the news values of dealing in social 

and judicial spheres. 
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 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 در رسانه ها  )مورد مطالعه؛ یاجتماع یها دهیپد ییبازنما
 ("دیازدواج سف" یاجتماع دهیپد

 1 پوریرضا عل
گروه علوم ارتباطات، واحد امارات،  ،یتخصص یدکتر یدانشجو

 .یامارات متحده عرب ،یدب ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 *2 یریش طهمورث
دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس ار،یدانش

 .مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یاسالم
 

 3 یمحمدطاهر محمودرضا
ارتباطات و رسانه، واحد تهران  ،یگروه علوم اجتماع ار،یاستاد
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

 
 کیدهچ

اخبار و  ی: پژوهش حاضر تالش دارد به ارائه نحوه آماده سازهدف
و العالم  کایآمر یصدا ،یفارس یسیبیخبری ب یهاپرداختن سایت

در یک بازه زمانی یکسان بپردازد تا  دینسبت به موضوع ازدواج سف
ط های مرتبدر قبال آن، مولفه یها و تشابهات خبرتفاوت انیضمن ب

 یقیتطب یپژوهش بازنمائ نی. هدف از ادیرا شناسایی و عرضه نما
  .باشد یم "دیازدواج سف"اخبار 

 یهدف فرع 7و  یهدف اصل 3پژوهش شامل  نیا و روش ها: مواد
گیری در این پژوهش به صورت بوده و روش نمونه هیفرض 12و 

 یهاتیاست که در سا یاست و شامل همه اخبار یشمارتمام
نحوه  یپژوهش حاضر بررس یاند. هدف اصلمذکور ثبت شده

 "یده اجتماعیپد ییبازنما یو شگردها هاوهیشناخت ش ،ینشگریگز
 یو صدا یفارس یسیبیالعالم، ب یخبر یها تیدر سا "دیسف ازدواج

بود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل  کایآمر
اند ردهک دیرا که تول ییهاامیمحتوا پژوهشگر پ لیمحتواست. در تحل

. در این پژوهش کلیه اخبار مرتبط دهدیقرار م لیو تحل هیمورد تجز
 یخبر یهاتی( که در سا1397و  1396 یها)در سال دیسف زدواجبا ا
درج شده است، به عنوان "کایامر یصدا "و  "یس یب یب"،"العالم"

گیری به صورت شود. روش نمونهجامعه آماری محسوب می
است و برای انجام این تحقیق تمام اخبار مرتبط با  یشمارتمام

از  ،یآورجمع مزبور؛ یخبر یهاتیمندرج در سا دیازدواج سف
العمل، کدها استخراج و منطبق با دستور یگذارهای کدطریق برگه

 .پردازش شد  SPSSافزارها از طریق نرمو داده
 هدیپد ییحاصل از پژوهش نشان داد که در بازنما جینتا  ها: افتهی

با استفاده از  یدر رسانه ها، پوشش خبر "دیازدواج سف "یاجتماع
رابطه  نیبازنشر شده بود. همچن یرسانه ا یها کیها و تکن وهیش

 پوشش اخبار اختصاص داده زانیها از نظر مسایت انیم یمعنادار
 .قابل مشاهده بود دیازدواج سف دهیشده به پد

ط با اخبار مرتب نیشتریپژوهش ب یها افتهیبر اساس  :یریگ جهینت
قالب  و در یفارس یس یب یب یخبر تیتوسط سا دیازدواج سف دهیپد

 یزش هااز ار یریو با بهره گ یاستنباط یترهایمدار با ت ندیاخبار فرآ
پوشش داده شده  ییو قضا یاجتماع یبرخورد در حوزه ها یخبر

 د.بو
، کایآمر یصدا، العالمی، فارس یسیبیب، دی: ازدواج سفیدیکل کلمات

 ییبازنما
 
 

 20/01/1399تاریخ دریافت: 
 12/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولshiri.tahmures@gmail.com 
 مقدمه

های دینی، نهادی مقدس، سازمانی خانواده از نگاه اسالم و آموزه
آفرین، ساحلی برای آرامش و بستری برای رشد و تربیت، حرکت

گاه شکوفایی و جایگاهی برای پیشرفت مادی و معنوی و تجلی
معرفی می کند که هسته  بالندگی است. اسالم خانواده را گروهی

اولیه آن را ازدواج مشروع )نکاح( زن و مرد تشکیل می دهد. امروزه 
مفهوم خانواده دستخوش تغییر شده و در نگاه غرب، حقیقت اینست 

، بنیان خانواده را به هم ریخته "آزادی مطلق"که بر اساس اندیشه 
 ها قرار داده است.ای مبهم فراروی خانوادهو آینده

گرش غرب، هدف از بنیان خانواده، رسیدن به مقاصد مادی و در ن
های جنسی است و نقش اصلی خانواده، پرورش، آموزش و استفاده

اجتماعی کردن، کمرنگ شده است. در عصر حاضر، جوامع با 
ها رشد می یابند و در دنیای اطالعاتی و ارتباطی امروز، بخش رسانه

ها تماعی را از رسانهها و هنجارهای اجاعظم فرهنگ، ارزش
عصر ارتباطات و جامعه "کنند. در این دوران که به دریافت می

پذیری از طریق شهره شده، بخش عظیمی از جامعه "اطالعاتی
طبیعتاً، در پیش گرفتن یک رویة مناسب  شود.ها انجام میرسانه

تواند در ای، میهای رسانهعلمی برای شناخت کامل راهبرد
ا و اقدامات عملی، استفادة فراوانی داشته باشد و این امکان هبینیپیش

را فراهم آورد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، عملکرد 
های رقیب را شناسایی و با ارائه اطالعاتی گیری رسانهو جهت

درست، دقیق، سریع و روشن، از مبهم بودن فضای خبری جلوگیری 
چه گفته شد هدف از پژوهش حاضر، نماید. بنابراین باتوجه به آن

ها و شگردهای بازنمایی بررسی نحوه گزینشگری، شناخت شیوه
سی بیدر سایت های خبری العالم، بی "ازدواج سفید "پدیده اجتماعی

فارسی و صدای آمریکا بود. شاخصی که ماهیت ذاتی خبر است و 
 ،سازی آن مؤثر استپیش از هر چیز بر انتخاب پدیده و برجسته

های خبری، از عوامل مؤثر های خبری است. بنابراین، ارزشارزش
 (.1شوند )در گزینشگری خبر محسوب می

 تعاریف و مفاهیم

 تعریف ازدواج

ازدواج را می توان عقدی دانست که میان زن و مرد به لحاظ قانونی 
منوط به انجام تشریفاتی می باشد که از جمله مهم ترین این 

 "دفاتر ثبت ازدواج"در  ازدواج ثبتتشریفات می توان به لزوم 
 اشاره نمود. 

یک قرارداد و پیمان با شرایطی از دیدگاه اسالم، ماهیت ازدواج 
 و شرعی قوانین، عرفی قوانینویژه است و این قوانین به سه شکل 

 (.1وجود دارد ) مدنی قوانین

 مفهوم ازدواج سفید

ن و بین ز شروع زندگی مشترک زیر یک سقف، با توافق دو طرفه
شود. مرد و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی ازدواج سفید گفته می

ازدواج سفید، پیوندی غیرقانونی و غیررسمی است که در آن دو 
 طرف هیچ تعهد برای کنار هم ماندن ندارند.
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 بازنمائی:

ای و فرآیند بازنمائی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه
پذیری در چارچوب همه نظام های داللت کننده در اجتماعی فهم

دسترس مانند فیلم، نوشتار، گفتار و ... است. بازنمائی راه و روشی 
 دهند. ها را نشان میها حوادث و واقعیتاست که از طریق آن رسانه

ی نوعی تصویر دست کاری شده از واقعیت بیرونی در واقع بازنمای
های ها عبارتست از: ساختی که رسانهاست. مفهوم بازنمایی در رسانه

ها، اشیاء، های مختلف واقعیت مثل افراد، مکانجمعی از جنبه
کنند. تجلی بازنمائی های فرهنگی و دیگر مفاهیم ایجاد میهویت

ا تصاویر متحرک ی، نوشتاری یممکن است به صورت گفتار
 (.2)باشد

 بانی خبر:دروازه

بانی، فراگرد کنترل جریان و گردش اطالعات در سیستم های دروازه
 (. 3گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است )

 بانیباس معتقد است تمام دروازه بانان به یک شکل، عمل دروازه 
ه شود: یک دستدهند بلکه دروازه به دو دسته تقسیم میرا انجام نمی

(  هستند، شامل News gathers) "هاخبر جمع کن"
نویسندگان، گزارشگران و سردبیران محلی و کارشان این است که 

رسد، تنظیم ون به دست آنها میاخبار خام را که از مجراهای گوناگ
 News) "پردازندگان خبر"می کنند. و دسته دوم نیز 

processors هستند که خبر تنظیم شده را به محصول نهایی  )
آماده برای چاپ تبدیل می کنند که شامل سردبیران کل، مصحح ها 

جریان داخلی دو مرحله ای "و مترجمان هستند. او این مدل را 
 نامید.  "بانیدروازه

 (http://gladstone.uoregon.edu.) 

 سازی:برجسته

هایی است که در توصیف وتبیین سازی یکی از نظریهبرجسته
عملکرد وسایل ارتباط جمعی کاربرد بسیاری دارد. درتعریف 

سازی خبری، هنجاری است که سازی گفته شده که برجستهبرجسته
بانی ها و با دروازهدرعرضه اخبار با رتبه بندی اهمیت رویداد 

سازی گستره انتقال خبرها را ای مستقیم دارد. برجستهخبری، رابطه
کند، شرایط ارجاع دادن و اشاره کردن به مقوالت خبری تعیین می

سازد. برجسته های بحث را مشخص میکند و محدودیترا تعیین می
 دهد. سازی برای تمام افراد به یک شیوه و یک مقدار رخ نمی

( هر چه ارتباط اطالعات و 4ر دیدگاه مک کامبز و ویور )د
خبری مخاطب از موضوع بیشتر باشد، نیاز به راهنمایی بیشتر بی

است. این دو محقق این فرض را مطرح کردند، که هر چه نیاز به 
 های جمعیراهنمایی بیشتر باشد، فرد اثرهای برجسته سازی رسانه

 پذیرد. را بیشتر می
و منطقه خاورمیانه با توجه به مکتب و ایدئولوژی  کشور ایران

های مختلف بوده و مستمراٌ حاکم، همواره در کانون توجه رسانه
توجهی از خبرها به پوشش اخبار و رویدادهای مرتبط بخش قابل

 شود.اختصاص داده می

یکی از مسئله ازدواج با توجه به وجه دینی، زناشوئی و اجتماعی 
گذارترین موضوعات افکار عمومی داخلی و ترین وتأثیرمهم
ه سازی اخبار مربوط بآید و تکرار و برجستهالمللی به شمار میبین

ها قرار دارد و صورت گسترده و پیوسته موردتوجه رسانهآن به
های سیاسی، ورزشی، اجتماعی، شاهد انعکاس آن در تمام عرصه

 فرهنگی، هنری و ... هستیم. 
ها ها و جریانن موضوع دستمایه بسیاری از رسانهبه همین دلیل، ای

شده تا با برانگیختن احساسات و عواطف، اهداف سیاسی خود را که 
ر های مختلف داز قبل طراحی کرده اند، تأمین نمایند. بنابراین طیف

سطح کشور و در خارج از مرزها اقدام به انتشار اخبار در جهت 
 کنند. خاص خود می

ای وسایل های حاکم بر فضای رسانهژیشناخت ایدئولو
کننده بینیهای پیشتواند در پیشبرد سیاستجمعی، همواره میارتباط
 ای، موثرباشد.کننده رسانهو مهار
دهد که تعدادی ها در خصوص تحقیقات پیشین نشان میبررسی

پژوهش با موضوع جانبی و مرتبط با ازدواج سفید انجام شده که در 
خی از آنها که به لحاظ محتوا و مفهوم قرابت بیشتری با اینجا بر

 شود؛موضوع این رساله داشتند، آورده می
 پیشینه پژوهش

 بازتاب ازدواج سفید؛ پیامدها و خطرات

، توسط اعظم رحمت آبادی و الهام 1396* این پژوهش در سال 
کاریزی مدرس و عضو هئیت علمی دانشگاه، انجام شده است. محقق، 
پژوهش حاضر را با هدف بررسی پیامدها و خطرات ازدواج سفید 

ن جنسی بی -تدوین گردیده است. ازدواج سفید نوعی رابطة عاطفی
که تاثیرپذیری از امکانات زن و مرد بدون صیغة عقد نکاح است 

های فمینیسمی، اومانیسم، گسترش ارتباطی نوین، پذیرش آموزه
روابط دختر و پسر، مشکالت اقتصادی و عدم مسئولیت پذیری تاثیر 

 بسیاری در ظهور و بروز آن دارد. 
از دست دادن امنیت وآرامش روانی، احساس از دست دادن شرافت، 

محرومیت از فواید ازدواج پاک از جمله، دوری از معنویت و نیز 
های فردی ازدواج سفید است که در سطح خانواده و جامعه آسیب

خطراتی از قبیل افول ازدواج، فروپاشی نهاد خانواده، عدم تربیت 
نسلی پاک، هنجار شکنی دینی، سقط جنین و تنرّل جایگاه زن و 

-یفیکاهش جمعیت را در پی دارد. این پژوهش، پژوهشی توص
 ای انجام شده است.تحلیلی بوده که به روش کتابخانه

 بررسی ازدواج سفید و پیامدهای آن در کشور ایران

، توسط افروز عبدی نیان و بتول عالمت 1398* این پژوهش در سال 
ساز جامعه شناس انجام شده است. محقق با تعریف ازدواج توضیح 

باز و از زمان پیدایش داده است که ازدواج پدیده ای است که از دیر
انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. حاال بماند که در این 
دوره زمان از یک طرف دیگر تمایلی برای ازدواج وجود ندارد و 

 .سن ازدواج در حال افزایش است
ازدواج »ها به وجود آمده مثل از طرف دیگر انواع و اقسام ازدواج 

و... و از طرفی میزان « ازدواج صیغه ای»، «ازدواج صوری»، «موقت
طالق هم چه به صورت رسمی چه عاطفی افزایش پیدا کرده است. 
ما دراین تحقیق پدیده ی اجتماعی ازدواج سفید را در کشور ایران و 
پیامدهای آن را بررسی کردیم. با این حال چون این پدیده هنوز بطور 

ر شرع و دین اسالم کامل شناخته شده عام نیست و از طرفی مغای
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درکشورمان ایران است آمار قابل قبول و مستند برای این پدیده 
 مشخص نشده است.

 بررسی ازدواج سفید در نظام حقوقی ایران و غرب )مدرنیته(

، توسط مهدی قنبریان کارشناس ارشد 1396* این پژوهش در سال 
وم حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی انجام شده است. محقق، مفه

ازدواج سفید را الگویی از رابطه، با ریشه های عمیق غربی دانسته و 
ناشی از تحوالت اجتماعی و اقتصادی میانة قرن بیستم در این کشورها 
مطرح می کند. دگرگونی نهاد و ساختار خانواده و به عقیدة برخی 
نظریه پردازانِ غربی فروپاشی آن، به عنوان پیامد مدرنیته در غرب 

های اخیر کانون توجه بسیاری از نظریه پردازان قرار  طی دهه
 گرفته است. 

ورود و گسترش رسانه های ارتباط جهانی، مانند ماهواره و اینترنت، 
در ایران همانند کشورهای غربی سبک های زندگی متفاوتی را 

 آفریده و ارزشهای گوناگونی را شکل داده است. 
تصادی، افزایش سن ازدواج، و در این میان، با بغرنج شدن مسائل اق

همچنین ورود ارزشهای جهانی از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، به 
تدریج، رفتارهای جدیدی نیز در میان جوانان ایرانی شکل گرفته که 
از مهمترین آنها، گسترش روابط جنسی پیش از ازدواج است که 

ش یکی از افراطی ترین شکل های روابط پیش از ازدواج، پیدای
الگوهای ازدواج های سفید است؛ این خانواده ها در ایران به دلیل 
نداشتن مشروعیت دینی، فقهی، حقوقی و اجتماعی به هیچ عنوان 
مورد قبول نیستند، ولی در جوامع اروپایی با گسترده تر شدن این 
شکل خانواده، چالش های آن هم تا حدودی حل شده است و از 

 یشان وجود ندارد.لحاظ حقوقی مشکل خاصی برا

 هاروش مواد و 

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتواست. در 
یه اند مورد تجزهایی را که تولید کردهتحلیل محتوا پژوهشگر پیام

دهد. در این پژوهش کلیه اخبار مرتبط با ازدواج و تحلیل قرار می
های خبری ( که در سایت1397و  1396های سفید )در سال

درج شده است، به عنوان "امریکا صدای "و  "بی بی سی"،"العالم"
 شود. جامعه آماری محسوب می

شماری است و برای انجام این گیری به صورت تمامروش نمونه
ری های خبتحقیق تمام اخبار مرتبط با ازدواج سفید مندرج در سایت

گذاری و منطبق با های کدآوری، از طریق برگهمزبور؛ جمع
  SPSSافزارها از طریق نرمادهالعمل، کدها استخراج و ددستور

 پردازش شد. 

شوند: های آماری استنباطی به دو بخش عمده تقسیم میآزمون
های آمار استنباطی های آمار استنباطی پارامتریک و آزمونآزمون

 ناپارامتریک. 

های پارامتریک وجود متغیری در یکی از دالیل استفاده از آزمون
است. حال که چنین متغیرهایی  پژوهش است که مقیاس آن اسمی

 هایدر این پژوهش داریم برای انجام تحلیل آمار استنباطی از آزمون
 .(6) ایمدو استفاده کردهناپارامتریک آزمون خی

 
O=                 فراوانی مشاهده شده 
E=                  فراوانی مورد انتظار 

 

 

وسیله آن دو، یک آزمون معتبر آماری است که بهآزمون خی
توان پی برد که آیا رابطه سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد می

رود که هر دو کار میهایی بهیا خیر؟ این آزمون معموالٌ برای رابطه
 متغیر ناپارامتری باشند. 

دو  ینهرگاه در یک نمونه مورد مطالعه هیچ رابطه سیستماتیکی ب
ر توان نتیجه گرفت که متغیر از یکدیگمتغیر وجود نداشته باشد، می

 ود.شمستقل هستند که در اصطالح به آن استقالل آماری گفته می

د که شوهای گوناگون استفاده میدر بررسی پایایی تحقیق از شیوه
 یکی از آنها آزمون مجدد است به دو صورت:

توسط محققان دیگر، که  -2توسط همان محقق با فاصله زمانی  -1 
 در این تحقیق از کدگذار دیگری استفاده شد.

در سنجش پایایی تحقیق آنجا که کدگذار برای قرار دادن واحدها 
های مختلف نیاز به داوری فردی اندکی دارد انتظار پایایی در دسته
 باالست. 

باشد، برآوردهای روایی کمتر خواهد  اما اگر نیاز به میزانی تفسیر
 75بود به هر صورت در این موارد حداقل ضریب پایایی حدود 

 (.7درصد اعالم شده است )

در این تحقیق نیز برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از فرمول ویلیام 
دهد، ها را در محاسبه مدنظر قرار میاسکات که تعداد زیرمقوله

 استفاده شد. 

درصد تعداد کل خبرهای مورد بررسی،  15منظور، حدود  برای این
به صورت تصادفی انتخاب شد و در اختیار کدگذار دوم قرار گرفت 
و کدگذار دوم، بعد از مطالعه تعاریف عملیاتی متغیرها و 

متغیر انتخاب و  6ها نسبت به کدگذاری اقدام کرد. تعداد زیرمقوله
 کدگذاری دوم انجام شد. 

 ه برای آنها ضریب پایایی انجام شد عبارت بودند از:متغیرهایی ک

نوع  -4ارزش خبری لید  -3سبک ارائه مطالب  -2منابع خبر -1
 سوگیری یا جهت گیری خبر -6نوع خبر  -5تیتر 

 فرمول اسکات چنین است:

TT=Po-Pe 

TTضریب پایایی = 

Poدرصد توافق مشاهده شده = 

Peدرصد توافق مورد انتظار = 

مقدار ضریب پایایی صفر شود، بدین معنی است که توافق وقتی که 
و مشابهت بین دو کدگذار وجود ندارد و هنگامی که مقدار ضریب 
مذکور مثبت یک شود یعنی نظر دو کدگذار کامالً مشابه هم بوده 

 است.
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نتایج حاصل از محاسبه ضریب پایایی برای هر یک از متغیرهای 
 مذکور در جدول زیر آمده است.

 

 ضریب پایایی متغیرهای تحقیق. 1دول ج

 ضریب پایایی متغیر ردیف
 100 منبع خبر 1
 85 سبک ارائه مطلب 2
 80 ارزش خبری 3
 100 نوع تیتر 4
 95 نوع خبر 5
 95 سوگیری یا جهت گیری خبر 6

ها و منظور از اعتبار تحقیق، میزان دقت شاخص اعتبار تحقیق:
 اند. معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده

معمول ترین معیار برای سنجش اعتبار در تحلیل محتوا صوری است؛ 
زمانی که بین محققان یک رشته در مورد یک سنجه توافق باالیی 

 سد. روجود دارد اعتبار صوری کافی به نظر می

های ها یا معرفمنظور از اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص
 (. 8پژوهش از طریق مراجعه به داوران است )

توان برای اهداف نهایی تقویت کرد. همچنین اعتبار صوری را می
های مورد استفاده یک تحقیق ها، همبسته کردن سنجهیکی از این راه

بار همراه یا دو طرفه را فراهم با تحقیق مشابه است این دو روش اعت
 (.9می کند )

 هایدر این پژوهش برای بررسی میزان اعتبار متغیرها و زیرمقوله
ها به ها و زیرمقولهشامل مقوله« دستورالعمل کدگذاری»آنها، 

تعدادی از خبرگان روش تحقیق و ارتباطات ارائه و پس از 
عمال شد، از اینرو آوری نظرات آنها، این نظرات و پیشنهادها اجمع

این نوع اعتبار که از نوع اعتبار صوری است، این تحقیق را از اعتبار 
 الزم برخوردار کرده است.

 

 یافته ها

یافته های توصیفی: بررسی های نشان داد که بیشتر خبرهای مربوط 
 43.4به ازدواج سفید متعلق به سایت خبری بی بی سی فارسی )

درصد( بوده است. کمترین پوشش  39.2درصد( و صدای آمریکا )
 خبری این رویداد نیز در العالم است. 

های تسای توان گستردگی استفاده از مفهوم بازنمایی دراز طرفی می
خبری را برابر با گستردگی تعداد اخبار آنها دانست که البته هرکدام 

 کنند. با شدت و ضعفی متفاوت از این مسئله استفاده می

یا سطح  sigو اندازه  449/23با توجه به اینکه مقدار خی دو برابر 
 05/0داری برابر با صفر می باشد و چون سطح معناداری از معنی

درصد اطمینان و یک درصد خطا بین فراوانی  99لذا با کمتر است 
داری وجود دارد بنابراین با مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی

شود، به این معنی توجه به نظریه ارایه شده فرض پژوهش تایید می
شده به  های خبری از نظر میزان اخبار اختصاص دادهکه بین سایت

 اری وجود دارد. دازدواج سفید تفاوت معنی

با توجه به گستره پوشش خبری پدیده ازدواج سفید، مشاهده شد که 
در بی بی سی فارسی که به دنبال تغییر نگرش در فرهنگ کشور به 
صورت نرم است، نسبت به بخش فارسی سایت خبری صدای 

است. از سویی دیگر، میزان  آمریکا، مطالب بیشتری مخابره کرده
 به این پدیده کمتر بود. توجه رسانه العالم

 
 شده به ازدواج سفید میزان اخبار اختصاص داده ها از نظرمقایسه سایت. 2جدول 

 سایت خبری / میزان اخبار فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار اختالف فراوانی ستون اول و دوم
 العالم 32 61.3 -29.3
 صدای آمریکا 72 61.3 10.7
 بی بی سی فارسی 80 61.3 18.7
 جمع 184 --- ---
 خی دو سطح معناداری

 آزمون
000/0 449/23 

 31.5های خبری برخورد با )همچنین بررسی ها نشان داد ارزش
 16.9)هرکدام با « برخورد و شهرت»درصد(، شهرت و ترکیبی از 

ری فراگی»های خبری ترکیبی درصد( برجسته شده و در مقابل ارزش
درصد، کمترین میزان را  0.5و  5.4ترتیب با و تازگی به« و شهرت

های های خبری برجسته در سایتشبه خود اختصاص داده است. ارز
و  152/145دو  برابر دهد. مقدار خیخبری مورد بررسی نشان می

یا همان سطح معناداری صفر شده است و چون سطح   sigاندازه 

های خبری از نظر کوچکتر است، بین سایت 05/0معناداری از 
 نداری وجود دارد. بنابرایهای خبری تفاوت معنیکارگیری ارزشبه

شود. این تفاوت با توجه به ضریب وی کرامر که  فرضیه تأیید می
دهد. در بی بی سی،  اخبار است، تفاوت متوسطی را نشان می 378/0

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. در « شهرت»حاوی 
نسبت به سایر « برخورد»صدای امریکا و العالم ، ارزش خبری 

 ر شده است.تهای خبری برجستهارزش

 

 ها از نظر کاربرد ارزش های خبریمقایسه سایت . 3جدول

 های خبریارزش تازگی شهرت+فراگیری شهرت+برخورد مجاورت شهرت فراگیری برخورد جمع
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 سایت خبری
 فراوانی 1 7 14 15 19 10 14 80

 یسبیبی
درصد  1.2 8.7 17.5 18.7 23.8 12.6 17.5 100

 ()سطری
 فراوانی 0 2 14 8 7 14 27 72

صدای 
 0 2.7 19.4 11.4 9.7 19.3 37.5 100 آمریکا

درصد 
 ()سطری

 فراوانی 0 1 3 3 5 3 17 32
 العالم

درصد  0 3.1 9.4 9.4 15.6 9.4 53.1 100
 ()سطری

 جمع فراوانی 1 10 31 26 31 27 58 184
 آزمون خی دو کرامر سطح معناداری

 0.00 0.378 145.152 

درصد از اخبار مورد  53.8باتوجه به بررسی های انجام شده، 
درصد رویدادمدار بوده است. برای  46.2بررسی، فرآیندمدار و 

رویداد مدار و »تسهیل در پوشش خبری، تقسیم آنها به دو دسته 
ضروری است. اخبار فرآیند مدار، اخباری هستند که « فرآیند مدار

ال برجسته و در آینده پیامدهایی از زمان گذشته شروع، در مقطع ح
خواهند داشت. این نوع خبرها بر زندگی اکثر افراد اجتماع اعم از 
گروه های کوچک و بزرگ تاثیرگذار هستند و باعث تغییر و 

تر تحول در زندگی آنها می شود و هدف خبرهای فرایندمدار آگاه
مومی ندرت در زندگی ع ساختن مردم است. خبرهای رویداد مدار به

جوامع تأثیرگذار هستند و برای گزینش آنها، بیشترین تاکید روی 

ارزش خبری جذابیت، شگفتی و تازگی است. در این نوع خبرها، 
بیشترین سعی و تالش، تحریک حس کنجکاوی مخاطبان است و نه 

 بررسی وقایع جهان اطراف مخاطبان.

یا همان  sig و اندازه 564/29دو برابر نتایج نشان داد که مقدار خی
 05/0شده و چون سطح معناداری از  000/0سطح معناداری 

های خبری از نظر نوع خبر، تفاوت کوچکتر است، بین سایت
داری وجود دارد. این تفاوت با توجه به ضریب وی کرامر معنی
 دهد. یعنی در هراست که تفاوت نسبتاً متوسطی را نشان می 358/0

 ر در تنظیم خبر قالب است.سه رسانه، نگاه فرآیند مدا

 

 ها از نظر نوع خبرمقایسه سایت. 4جدول 

 نوع خبر رویداد مدار فرآیند مدار جمع
 سایت خبری

 فراوانی 37 43 80
 سیبیبی

 (درصد )سطری 46.2 53.8 100
 فراوانی 34 38 72

 صدای آمریکا
 (درصد )سطری 47.2 52.8 100
 فراوانی 14 18 32

 العالم
 (درصد )سطری 43.7 56.3 100
 جمع فراوانی 85 99 184

 خی دو کرامر سطح معناداری
 آزمون

0.000 0.358 29.564 

 نتیجه گیری

می را به  15هرساله  1994مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 
کند. این روز در عرصه اعالم می« روز جهانی خانواده»عنوان 

ای است تا موضوع خانواده از منظرهای مختلف المللی بهانهبین
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. با نگاه 

خوریم که به همه ابعاد تحکیم وراتی برمیبه متون اسالمی، به دست
 نهاد خانواده پرداخته شده است.

همانطور که در این پژوهش مشخص شد، رسانه های خارجی در 
ترویج و تبلیغ و عادی سازی پدیده ازدواج سفید نهایت تالش خود 
را می کنند. بنابراین رسانه های جمهوری اسالمی ایران در جهت 

باید نهایت تالش خود را بکنند؛ چراکه در صورت  تقابل با این پدیده
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رواج این پدیده  توسط رسانه ها و نادیده گرفتن این پدیده، نهاد 
 خانواده از بین خواهد رفت.

های بیرونی، چیزهایی هستند که بدون تجلیات قابل دیدن واقعیت
دهند. به عبارت های جمعی این تجلیات را نشان مینیست و رسانه

کنند. علت اصلی این فرآیند این است که ودها را بازنمود میدیگر نم
انسان ها دیگر با تصاویر و تعابیر سر و کار دارند و نه با واقعیات 
و اصل ها، در حقیقت در چنین شرایطی، تصویر واقعی تر از واقعیت 

 (.10)می شود 

ها از جهان واقع، به طرز قوی جریان مداوم و مکرر بازنمایی رسانه
گذارد زیرا فرض بر این های مخاطبان تأثیر میر ادراکات و کنشب

در فرآیند انجام این (. 11ها عین واقعیت است )است که این بازنمایی
ترین آنها، فیلتر بودن محدودیت هایی وجود داشت که اصلی تحقیق
سی فارسی و بخش فارسی صدای آمریکا و عدم بیهای بیسایت

و سایت خبری و دسترسی سهل به آرشیو جستجوی سریع در این د
اخبار بود که محقق را در انتخاب اخبار در بازه زمانی مشخص با 

 مشکل مواجه کرده بود.

در بی بی سی فارسی برای خبرسازان تجربه ازدواج سفید و شخصیت 
ها، بیشتر از تیترهای مثبت و برای قوای سه گانه و نیروی انتظامی، 

برای پوشش اخبار استفاده شده است و در  بیشتر از تیترهای منفی
بازنمایی اخباری که نشانگاه آن، شخصیت ها، کارشناسان و تجربه 
افراد از ازدواج سفید است، تاکتیک خبری نخبگان برجسته و سابقه 

ه های پوشش خبری تقابل و عاطفه گیرندنویسی قالب بوده و تاکتیک
رفته ن مورد استفاده قرار گپیام، بیشتر برای نیروی انتطامی و مسئوال

 است.

در صدای آمریکا برای پوشش اخبار ازدواج سفید بیشتر از تیترهای 
مثبت استفاده شده و در بازنمایی اخباری که نشانگاه آن، شخصیت 
ها و تجربه افراد از ازدواج سفید است، تاکتیک خبری نخبگان 

 وهای پوشش خبری ایجاد ترس برجسته قالب بوده و تاکتیک
اهریمن سازی، بیشتر برای مقامات قوه قضاییه مورد استفاده قرار 

 گرفته است. 

در العالم برای پوشش اخبار ازدواج سفید بیشتر از تیترهای منفی 
استفاده شده و برای اخباری که نشانگاه آنها، مقامات قوه قضائیه، 
نیروی انتظامی و ائمه جمعه و مراجع هستند، در جهت محکومیت 

اد بیشتر از تیترهای منفی بهره گرفته شده است. همچنین در روید
بازنمایی اخبار العالم که نشانگاه آن، کارشناسان بوده اند، تاکتیک 

خبری سابقه نویسی برای  نخبگان برجسته قالب است و تاکتیک
مقامات سه قوه و نیروی انتظامی مورد استفاده بیشتری قرار گرفته 

 است.

میت دارد اینست که رسانه های خارجی در جهت بنابراین آنچه اه
های تغییر فرهنگ ازدواج دائم و تغییر ذائقه مخاطبان از ارزش

اند. رسانه های غربی بسیار بهره برده« برخورد»و « شهرت»خبری 
با نگاهی فرآیند مدارانه با اتکا به سبک های بلند خبری به توجیه 

 د. و اقناع پدیده ازدواج سفید پرداخته ان

ها در خصوص این دهد ایدئولوژی حاکم بر رسانهنتایج نشان می
پدیده سبب شده است تا تیترها و محتوای اخبار غالبًا با بارالقایی 

سد رمثبت و سوگیری همدالنه با این پدیده همراه بوده و به نظر می

های داخلی می بایست  با آموزش، شفاف سازی، عدم رسانه
از تاکتیک های پوشش خبری مناسب، ارائه  جانبداری، بهره گیری

واقعیت ها توسط نخبگان و افراد شناخته شده، نمایش چهره ای 
مخاطب پسند از نیروی انتطامی و قوه قضائیه و استفاده از سبک 
های خبری طوالنی با منابع خبری قوی به تقابل با این جنگ نرم 

م ن تحکیرسانه ای و ترویج سبک زندگی غربی بپردازند تا ضم
بخشیدن به نهاد خانواده، بتوانند دسیسه های امپراطوری خبری و 

 بنگاه های خبر پراکنی ثروتمند غرب را خنثی نمایند.
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