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 دهيچک

کا یآمر یو صدا يفارس يس يب يخبر، ب یواحد مرکز یخبر یهاتیعملکرد سا یاسهیمقاله، به مطالعه مقان یا

سال  يمذکور در بازه زمان یهاتی، که در سايو اقناع يغيتبل یهاکيپرداخته است و اخبار زنان را از بعد تکن

 برای یه برجسته سازیز نظراق، ين تحقیا یچارچوب نظر  .دهديمل قرار ياستفاده شده، مورد تحل 8811

-يمذکور م یهاتیدر سا ی مربوط به زناناستفاده شده در نوع پوشش خبرها یهاوهيش یين چراييمطالعه و تب

ت واحد یدر سا زنان سازی و پرداخت اخبار برجسته چگونگي ارزیابي  به محتوا تحليل روش با مقاله این  .پردازد

 آن از حاکي پژوهش  های یافته .پردازد مي آمریکا و صدای بي بي سي های سایت فارسي خبر و بخش یمرکز

ت در خبر و ينيت عیمورد مطالعه در مورد نحوه استفاده از اقناع، رعا یهاتین سايب یدار يتفاوت معن که است

ها از نظر تین ساياز تفاوت ب يحاک هاافتهیز يبه لحاظ طرح مشکالت ن.  وجود دارد يستينيدگاه فمینوع د

از واحد  سایت بي بي سي فارسي و صدای آمریکا بيشتر.  مربوط به بانوان است یپرداخت به مشکالت در خبرها

در دامن زدن و پررنگ نشان  ياند و سعتوجه کرده ياجتماعي و حقوق ،مذهبيمرکزی به مشکالت سياسي، 

 .دارنددادن آن 

 اقناع سم، اخبار زنان،ي، فمن آمریکا صدای سي، بي بيخبر،  یت واحد مرکزیسا :هاواژهکليد        
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 قدمهم

 شامل معاصر ای رسانه محيط.  شوند مي استفاده دیگری زمان هر از بيش ها  رسانه یکم، و بيست قرن شروع با     

 از جهاني وب شبکه و اینترنت چون وارداني تازه و سو یک از تلویزیون و رادیو روزنامه، مانند سنتي های  رسانه

به  يگذار و حرکت از اقتصاد و فرهنگ سنت  ، قرار گرفتن کشورمان در مرحلهانين میدر ا  .است دیگر سوی

گاه و نقش زن با توجه به یدر جامعه ما شده و ابهام در مورد جا یادیز یها يدگيچيجاد پیمدرن باعث ا یسو

رو و توان زنان در يو استفاده از ن يده گر ضرورت جهتید یاز سو . ل استین مساياز هم يکیوضع موجود، 

خاص و  یه الگوهایارا برایها  استگذاران به استفاده از رسانهيس یمند جامعه، باعث عالقه یيشکوفا یراستا

استگذاران يب با سيا رقیمخالف  یها دگاهید یکه دارا یيااز سوی دیگر کشوره . هدفمند به زنان شده است

به نشر  کنند تا درجهت اهداف خاص خودتالش ميبالقوه زنان  یها یيتوانا ضمن آگاهي از نيز جامعه ما هستند،

و  است يه داخلکخبر  یت واحد مرکزیسا تحليلبر آن است تا با  پژوهش پيش رو،ن رو یاز ا  .بپردازنداخبار 

 یل محتوا، خبرهايتحل روش ا استفاده از، بهستند يکه خارج يفارس يس يب يکا و بیآمر یصدا یهاتیسا

 .کند و تحليل مطالعهمربوط به زنان را از ابعاد مختلف 

 هلئمس طرح

کننهد بها   يمه  يهها سهع  است کهه رسهانه   یيهاوهياز ش يکی ،یدر پوشش خبر ياقناع یهاکياستفاده از تکن     

جهاد  یدر ا يسهع  يعنه یب سلب کننهد   يرا از رق یريگميرا انجام داده و قدرت تصم يات روانيعمل ،آن یريبکارگ

کننهد کهه مخاطهب     يمه  يطراح یامخاطبان و نظام دارند و به گونه یهام، شناخت و خواستهين مفاهيفاصله ب

ت در خبر و ينيت عیو عناصر شش گانه رعا دو طرفه، اعتبار منبع یام هايز پاستفاده ا.  کند یريگمينتواند تصم

برای ایجهاد   .  هاسترسانهدر  يجنگ روان یهاوهيگر شیجهت شدن با مخاطب از د تعارض و همق و يجاد تعلیا
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کنند و گهاه بها اعهالم    يجاد مید مخاطبان، تعارض ایدر باورها و عقا کامال هدفمند يها با روشرسانه جنگ رواني،

 .  اعتماد کند آنهامخاطب به  تاکنند يموافقت با مخاطب، خود را با او هم جهت م

که به دست  ردادت ياهمآن رو از  در کشور ایران یخبر يو اقناع يغيتبل یهاکين مطالعه تکنیبنابرا     

-کين تکنین مطالعه ايهمچن.  کنندمربوط به زنان دقت  یکند تا در انتخاب خبرهايمکمک  هااندرکاران رسانه

کرده  یيدهد که عملکرد آنها را شناساين امکان را میبه ما اکا، یآمر یو صدا يفارس يس يب يب یهاتیها در سا

م و يکن یريجلوگ یخبر یه اطالعات درست و روشن، از مبهم بودن فضایبانوان و ارا یام مجدد خبرهيو با تنظ

 .  مرا شناسایي کنيب يرق یهارسانه یهاوهيش اهداف و یارسانه یهاجنگموارد مربوط به در 

 يمثبت و منف یعملکردهادهد تا به ما امکان ميداخل و خارج از کشور  یها تیاخبار سا يقيتطبسه یقاملذا      

 یت خبرین سه سایحاضر در خصوص زنان در ا یخبر ین با روشن کردن فضايم و همچنيکن یيآنها را شناسا

ن فعاالن عرصه يچنو هم یا استگذاران رسانهيس یبرا يقين کار تحقیا یيرهگشا یها توان به جنبه يمطرح، م

 . دوار بوديزنان ام

 مربوط به زنان راخبان بازتاب ييتب یبرا یبرجسته ساز هایاستفاده از شيوه: نظری چارچوب

به نقل )  روژ و گالتونگ.  است  شده انجام خبری موضوعات سازی برجسته های شيوه بارهدر زیادی مطالعات      

 به آنان.  شود خبر به تبدیل رویداد یک شوند مي سبب که کردند مشخص را هایي ویژگي( 8831 شکرخواه،از 

 تبدیل ای رسانه تصاویر به ها رسانه وسيله  به جهان های رویداد آن اساس بر که پرداختند فرآیندی تشریح

 مؤثر عامل نه تحليل و تجزیه به خود پژوهش در پژوهشگر دو این.  گيرند مي قرار مخاطبان اختيار در و شوند مي

 مجاورت ابهام، فقدان یا وضوح آستانه، تواتر،: از عبارتند عامل نه این.  اند پرداخته اخبار انتقال جریان در

 و خبری بانان دروازه اجتماعي و فرهنگي های ارزش و ترکيب استمرار، بودن، غيرمنتظره همخواني، فرهنگي،

 ترین مهم.  مؤثرند خبری رویدادهای انتخاب عدم یا انتخاب روند بر شده ذکر عوامل همه.  کنندگان دریافت

 تا و مند نظام نسبتاً اخبار انتخاب فرآیند که است این گرفت روژ و گالتونگ مطالعه از توان مي که ای نتيجه

.  است خارجي اخبار انتخاب فرآیند به مربوط تنها مدل این  که است  توجه شایان.  است بيني پيش قابل حدودی
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 و اطالعاتي منابع که هنگامي  شد مشخص دادند انجام سازی برجسته پژوهشگران از تن سه که مطالعاتي طي

.  شود مي کمتر افراد در نفوذ نتيجه در و سازی برجسته در ها رسانه قدرت باشد داشته وجود زیادی ارتباطي

 محلي مبارزات در منبع اعتبار  درباره خود پژوهش در (8831 شکرخواه،به نقل از ) i هارت بيش و هني تيپتون،

 محلي مبارزات در چون است ملي مبارزات از کمتر محلي مبارزات در سازی برجسته وقوع احتمال  که دریافتند

 اساس این بر.  کنند استفاده اطالعاتي منابع منزله به هستند پایبند آن به که اجتماعي های شبکه از قادرند مردم

iکالرك و گرین پالم i ( 8831 شکرخواه،به نقل از) در دریافتند دادند، انجام  زمينه همين در که پژوهشي طي 

 .گيرد مي انجام کمتر سازی برجسته دارند، متقابل اثر یکدیگر بر محلي مسایل مورد در مردم عامه که جایي

 گفته بان دروازه تعریف در  .کنندبانان هم نقش مهمي ایفا مي در فرآیند تبدیل رویداد به خبر، دروازه     

 وسيله به ارسالي اطالعات کردن تفسير دوباره یا و تفسير کردن، محدود توانایي که شخصي هر" که شود مي

 و آشکارطور به دروازه بانان . (1 .،ص8811 عباسي،) "شود مي تلقي بان دروازه دارد، را آن از دریافتي یا رسانه

 توليد اندرکاران دست از کدام هر مثالً  .دارند دست پيام شکل تغيير و پيام حذف پيام، انتخاب در پنهان

 این و کنند ایفا اطالعات  به واقعيت تبدیل در را فيلتر نقش توانند مي جمعي ارتباط وسایل خبری های پيام

 کند مي عبور گوناگون فيلترهای از اغلب هستند، جمعي ارتباط وسایل خبری های پيام محتوای که اطالعات

و شباهت یا تقابل  بانان درباره اخبار مربوط به زناناز رویکرد این مقاله، کارکرد دروازه  (.8811 راد، محسنيان)

 .ای برخوردار استاز اهميت ویژههای فمينيستي  آن با ارزش

 یتعهد جین وانس بريجن بحث منظور نظر است از نگاه یکه در ا يمکتب یسم به معناينيفمگفتني است که      

i پامال ابوت.  (152 .، ص8811 کاستلز،)ان دادن به سلطه جنس مذکر است یپا یبرا i iيشناس جامعه ، در کتاب 

 یولوژئدیز ايبه حقوق زنان و ن يابيدست یافته برایجنبش سازمان »: ف کرده استینگونه تعریسم را اينيفم ،زنان

ض يرفع انواع تبع یایست بلکه رويزنان ن ياجتماع یدگرگون کردن جامعه که هدف آن صرف تحقق برابر یبرا

سازی اخبار گاهي برجسته  .(811 .، ص8811ابوت و کلر، )« پروراند يره را در سر ميو غ يو طبقات ینژاد و ستم
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زنان در راستای این اهداف است و زماني هم توجه به این اهداف، تنها دستمایه ایجاد جنگ رواني توسط رسانه 

 . است

 محصول برای که گيرند مي ای منصفانه و عيني تصميمات که است این ها   بان دروازه ای حرفه کارکردالبته      

 این بر که فشارهایي تا شود مي تالش باني دروازه به مربوط مطالعات بيشتر در.  است ساز سرنوشت نهایي خبری

 زیر عوامل از فشارها معموالً.  شوند مطالعه کشانند، مي تبعيض و تعصب مسير به یا و گذارند مي تاثير تصميمات

 وضعيتآنها،  های نداشتن دوست و ها داشتن دوست مانند ها  بان دروازه خود ذهني ارزشي نظام :شوند مي ناشي

 تصميمات بر که پذیر شناسایي تجاری و ساالرانه دیوان قانوني، های نظارت از  دسته آن و آنها بالواسطه کاری

که همگي آنها در تهيه و توليد اخبار زنان نقش  (831 .، ص8832 لربينکر،) گذارند مي تاثير ها  بان دروازه

 .تاثيرگذاری دارند

 و خبری های ارزش  به دستيابي و شخصي های قضاوت و ذهني معيارهای اساس بر خبرها انتخاب ميزان     

 مطالعه در معموالً که است اهدافي  جمله از کنند مي عمل آن اساس بر ها رسانه خبری های برنامه که گونه بدان

iفانکاوزر(.  8811 مهرداد،) شود مي دنبال پژوهشگران وسيله به باني دروازه نظریه v ( تانکارد، و سورینبه نقل از 

 در که است  کرده پيشنهاد مکانيسم پنج از فهرستي رویدادها واقعي جریان بر عالوه (851 .، ص8811

 :از عبارتند ها مکانيسم این.  دارند دخالت( از جمله زنان)  موضوع یک به ها رسانه توجه ميزان بر تاثيرگذاری

 رویدادها  از جریاني به ها رسانه سازگاری .8

 غيرعادی  ولي مهم رویدادهای افراطي گزارش .1

 خبری ارزش دارای خود خودی به که هایي موقعيت خبری ارزش دارای های جنبه گزینشي گزارش .8

 نيستند 

 خبری  ارزش دارای رویدادهای آفریدن یا رویدادها شبه .1

م يترس یارزش خبر یوه دارايرا به ش یفاقد ارزش خبر یداد هایکه رو یيت هايا وضعیداد یخالصه رو .5

 .کنند يم
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 تاثيرات امروزه.  هستند آن از تاکيدزدایي یا پدیده یک بر تاثيرگذاری مشغول هميشه ها رسانهبدین ترتيب      

 شکرخواه،به نقل از ) vدتيز هارولد .  است  شده آشکار دیگری زمان هر از بيش تاکيدزدایي و تاکيدگذاری این

 گيری جهت خود خودی به رسانه هر" که گوید مي او  .کند مي استفاده  "گيری جهت" صفت از (01 .، ص8831

 که است این کارشان ها رسانه" گوید مي نيز  (01. ، ص8831 شکرخواه،به نقل از ) پستمن نيل.  "دارد

 را دیگری پدیده و تر مهم را ای پدیده کار این با و کنند مي گذاری ارزش انتقال زمان در را واقعي ساختارهای

 بانان دروازه بيشتر" که است معتقد  (01. ، ص8831 شکرخواه،به نقل از ) هود استوارت.  "دهند مي نشان تر نازل

 کنند، مي ایجاد  که وفاقي و اجماع حقيقت در و کنند مي اجرا را ميانه طبقات دلخواه های سياست ها، رسانه

 موضوعبنابراین این  . "شود مي انجام منظر همين از آنان باني دروازه و گزینش و است  ميانه طبقه به معطوف

 جریان کنترل در اقتصادی و فرهنگي اجتماعي، نيروهای از ای آميزه قدرت، نخبگان بر عالوه که است بدیهي

 موالنا،) کنند مي ایفا را خبری بانان دروازه حکم آن اشاعه و توزیع توليد، گيری، شکل مراحل  تمامي در خبرها

8838 .) 

 اتارتباط امر در را ها نقش ترین مهم از یکي بانان دورازه امروزه( 8831 هارولدسن،  و بليک) شرام گفته به بنا     

 مان محيط به نسبت ما های دیدگاه بر عظيم بس قدرتي ،مهم بانان دروازه از معدودی و کنند مي ایفا اجتماعي

 و  رسمي مجراهای در چه که دارد نظر باني دروازه بر ات،ارتباط در پژوهش کار دليل، همين به.  کنند مي اعمال

 های نظام در و دارند پيام با بيشتری تماس معمولي کنندگان شرکت به نسبت ،ارتباط  رسمي غير مجراهای در چه

 ارتباط  شبکه در و آیند مي شمار به پراکني شایعه های نظام در مرکزی گران ارتباط بانان، دروازه این رسمي، غير

 خبر، سردبيران گزارشگران، همان بانان دروازه این  ،رسمي مجراهای در.  دارند قدرت و نفوذ فردی  ميان

 ها، بخش های يسئر دوایر، های يسئر و گروهي های رسانه در آنها نظایر و خبر مخابره های سرویس سردبيران

 (.8831 هارولدسن،  و بليک) هستند  رسمي های سازمان در غيره و مدیره ئتهي های يسئر

 یعني دارند، "کار دستور تعيين" نام  به اثری ها رسانه که است معتقد( 8831) دومينيک راستا، همين در     

 جامعه که شوند باعث افق این از و کنند يدتاک آنها بر و کنند انتخاب را خاص موضوعات برخي توانند مي آنها
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 در شاو و کامبز مک توسط بار اولين برای که سازی برجسته نظریه.  شود لیقا اهميت موضوعات این برای

 از بعضي کردن برجسته با را ها اولویت جمعي های رسانه که گوید مي یافت، توسعه 8021 در هيل چپل پژوهش

 های رسانه عملکرد منزله به معموالً سازی برجسته عقيده، یک بر بنا.  کنند مي معين عمومي، افکار برای مسایل

     (.1113 شاو، و کامبز مک) شود مي گرفته نظر در نظریه یک نه و جمعي

 به مخاطبان ذهنيت بر تا کنند مي سعي ها رسانه آن طي که است فرآیندی سازی برجسته ای، رسانه لحاظ به     

 بندی رده و باني دروازه با امر این و دهند سوق نظر مورد جهات به را عمومي  افکار و گذارند ثيرات دلخواه نحو

 های بخش در را رویداد نوع هر ميزان رسانه، های اولویت فرآیند، این در در واقع.  شود مي عملي رویدادها، اهميت

.  سازد مي مشخص را سازی برجسته رویدادها، حد از بيش تکرار محتوایي، لحاظ به.  سازند مي مشخص خبری

 این در ولي شوند مي تلقي مهم مخاطبان برای نه و برخوردارند خبری ارزش نه از که دارند وجود رویدادهایي

 (.8831 شکرخواه،) کند مي پيدا تبليغي جنبه نظر مورد رویداد که است ای اندازه به تکرار موارد

 سطح به منبع، مثابه به نهادها و افراد از سازی برجسته گفتمان تا است  شده باعث ارتباطي انقالب بروز     

 قدرت مردم تا است  شده باعث ارتباطي های شبکه در کامپيوترها نقش دیگر عبارت به.  شود داده سوق مخاطبان

 محدود" حالت از ارتباطي قدرت که است معني این  به امر این.  بگيرند پس( ها رسانه) بانان دروازه از را ارتباطي

(.  8818شکرخواه،) کند مکان نقل "گسترده به گسترده" حالت به( مخاطبان همه برای منبع یک) "گسترده به

 راحتي به توانند مي نهاآ  بلکه نيستند اطالعات کنندگان مصرف تنها دیگر مخاطبان ای، رسانه جدید جامعه در

 قدرت و است  درآمده جمع با جمع شکل به جمع با فرد حالت از ارتباط.  کنند منتشر را خودشان نظرات نقطه

 وجود به هم افراد و کوچک های گروه نهادها، برای بود ها رسانه اختيار در عمدتاً زماني که اخبار سازی برجسته

 ایجاد همگان برای اطالعات و اخبار روی پژوهش امکان و است شده محور مخاطب ارتباط، فرآیند.  است  آمده

 (.8812 افخمي،) است  شده

 کاربرد اصلي  نظریه.  شود مي متمرکز نيز خبری گزارش حجم یا کميت روی سازی برجسته کاربرد     

 شناخت به سياسي موضوع یک به مربوط خبری گزارش ميزان کل که داده قرار این بر را فرض سازی، برجسته
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 نه جمعي ارتباط وسایل سازی برجسته اثرات.  دارد بستگي موضوع آن اهميت  به نسبت بينندگان و خوانندگان

 تاثير آن بر نيز خبر( محتوا) کيفيت بلکه گيرد، مي تاثير خبر( یافته تخصيص فضای و زمان) کميت از تنها

 (.8811 اوگاوا،) گذارد مي

-های برجسته سازی استفاده شده در توليد اخبار مربوط به زنان نشان ميدر این پژوهش با تحليل تکنيک     

ها در توليد این محتواهای خبری چقدر به موضوع عينيت و اعتبار اخبار، برجسته کردن دهيم که رسانه

ع یا انواعي از مسایل و مشکالت مربوط به زنان توجه به چه نو.  اندرویدادهای مربوط به حوزه زنان پرداخته

  .انداند و در تهيه این محتواها چه رویکرد فمنيستي را بيشتر استفاده کردهکرده

 یخبر سایتبازتاب خبر زنان در سه  یسه ایل محتوا و مطالعه مقايتحل: شناسي روش

 ،(8832 لربينکر،به نقل از ) viبرلسون برنارد.  محتواست تحليل روش پژوهش، این در استفاده مورد روش     

  .داند مي ارتباطات آشکار محتوای  کمي و عيني نظام مند، توصيف منظور به پژوهشي تکنيکي را محتوا تحليل

رات ييبه مطالعه تغ ينيها در دوره معاز رسانه يکیدهد با مطالعه يل محتوا به محقق امکان ميتحلروش 

 تحليل در  .ابدیاز اطالعات دست  يممکن است به مجموعه جالب يآن در طول زمان بپردازد و گاه یمحتوا

 عينيت وجود.  ندشوطالعه ميم عينيت نوعي با تحقيق واحدهای تمام در یکسان طور به ارتباطي هایپيام محتوا

 .شودمي تأیيد آماری هایداده اساس بر نتایج صحت شود، تکرار پژوهش اگر که است آن بيانگر روش این در

viباردون لورانس      i (8835 )های مضموني، صوری و ساختاریتحليل محتوا را در سه دسته تحليل 

 هایيتحليل ،مضموني هایتحليل  .بردیم بهره مضموني تحليل از تحقيق این در ما  .است کرده بندی تقسيم

 عناصر از ای پاره تحليل مبنای بر را گویندگان هایقضاوت یا اجتماعي تصورات آنها کمک به محقق که هستند

 .کند مي آشکار گفتارشان دهنده تشکيل

از  کدام هر در زنان یخبرها پوشش نحوه و یريگ جهتهدف ما از کاربرد تحليل مضموني محتوا روشن کردن 

 .کاستیآمر یصدا و يفارس يس يب يب خبر، یمرکز واحد یها تیسا
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ت یدر خصوص بانوان در سه سا است که 8811مطالب مربوط به زنان در سال  همهشامل  یجامعه آمار     

ستفاده با توجه به االزم به توضيح است که .  انده شدهیکا ارایآمر یو صدا يفارس يس يب يخبر، ب یواحد مرکز

 .اندکردهاستفاده ن یرينمونه گ یهاک از روشیچ ياز ه ، پژوهشگرانن پژوهشیدر اشماری از تمام

 پژوهش  های یافته

  يمنف یريگگيری مثبت و جهتدر جهت تحليل شدهدهند که سایت های  مي نشان (8)شماره  جدول نتایج     

گيری نسبت به دهد که بين نوع جهتآزمون آماری به دست آمده نشان مي.  اندکسان نبودهینسبت به زنان 

سایت واحد مرکزی گيری جهت  .تفاوت وجود داردکا یآمر یو صدا يفارس يس يب سایت های خبری درزنان 

 . شودمي يارزیاب بي بي سي فارسي و صدای آمریکا مثبتبا سه یمقا در خبر

 

 های خبریگيری نسبت به زنان بر حسب سایترابطه  نوع جهت: ( 8)شماره  جدول 

 گيریجهت
 یخبر یهاتیسا

 کل

 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 مثبت

 

8135321130 يفراوان

21%55% 2115%%1815 درصد

 يمنف
11821331 يفراوان

 8881%1115%8512% درصد

 يخنث

 

388211881 يفراوان

81%1115%1810%%1315 درصد

 جمع
15010888128 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

 V = 0/207                 x2 =5/895       df =4       sig = 0/027 کرامر
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درصد و  81 که محل وقوع رویداد سایت بي بي سي فارسي بادهد نشان مي( 1) اطالعات جدول شماره     

درصد و  0/21بي بي سي فارسي با محل وقوع رویداد خبری در همچنين .  صدای آمریکا داخلي بوده است

آزمون آماری به دست آمده نشان .  بوده استدرصد  12درصد بيشتر از واحد مرکزی خبر با  32صدای آمریکا با 

بي بي سي فارسي و صدای آمریکا از نظر محل وقوع رویداد تفاوت  های واحد مرکزی خبر،بين سایت که دهدمي

ای محصول جهان اجتماعي و سياسي با توجه به اینکه هر رسانه . است 852/1وجود دارد و شدت این تفاوت 

 .کنندهای مختلف به ميزان متفاوتي به وقوع رویدادها در مناطق مختلف توجه مياست بنابراین سایت يخاص

 

     های خبریبر حسب سایترابطه محل وقوع رویداد  (.1)جدول شماره 

 دادیمحل وقوع رو 
 یخبر یهاتیسا

 کل
 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 يداخل
111113828 يفراوان

5810%1810%8511%%81 درصد

 يخارج
8211812105 يفراوان

 1218%3218%21%%2110 درصد

 نامشخص
8118 يفراوان

113%.%811 درصد

 جمع
10888128 150 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

V = 0/156                  کرامرx2 = 22/455       df =4       sig = 0/000 

های صدای آمریکا و بي بي ، سایت واحد مرکزی خبر بيشتر از سایت(8)شماره با توجه به اطالعات جدول      

و واحد مرکزی خبر  پردازده سندهای تکميلي درباره زنان ميیسي فارسي به ذکر منبع، استفاده از نقل قول و ارا

طرح مهمترین موضوع در ابتدای  بيشتر از سایت صدای آمریکا و بي بي سي فارسي به بيان عناصر شش گانه،

طور خالصه سایت واحد مرکزی خبر بيشتر از بي ه ب . ستتوالي مناسب و ساختمند اطالعات توجه کرده ا ،خبر
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آزمون آماری به .  سته عينيت خبرها توجه داشته ابي سي فارسي و صدای آمریکا به رعایت موارد مربوط ب

 .تفاوت وجود دارد مطالعههای مورد دهد، بين نحوه رعایت عينيت در اخبار سایتدست آمده نشان مي

 های خبریبر حسب  سایت رعایت عينيت در خبررابطه  (.8)جدول شماره 

 رعایت عينيت در خبر
 یخبر یهاتیسا

 کل
 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 طرح احتماالت متناقض
 82 5 1 0 يفراوان

 %815 %111 % 1 %815 درصد

 ه سند تکميليیارا
 18 1 1 88 يفراوان

 %5 %815 %0 %111 درصد

 استفاده از نقل قول
 882 81 15 28 يفراوان

 %1511 %1215 %1118 %1812 درصد

 طرح مهمترین موضوع خبر در ابتدا
 10 85 1 81 يفراوان

 %8112 %8818 %115 %8812 درصد

 تمایز ميان حقایق از نظر و تحليل
 8 1 1 8 يفراوان

 .%3 %811 %11. %11. درصد

 توالي مناسب و ساختمند اطالعات
 25 11 3 82 يفراوان

 %8118 %8015 %310 %8810 درصد

 بيان عناصر ششگانه
 12 81 8 85 يفراوان

 %512 %111 %818 %511 درصد

 ذکر منبع
 821 15 11 05 يفراوان

 %8518 %1118 %1311 %8213 درصد

 جمع
 128 888 10 150 يفراوان

 %811 %811 %811 %811 درصد

V = 0/187                 کرامرx2 = 32/247       df =16       sig = 0/009 
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مرکزی خبر، بي بي سي فارسي و صدای آمریکا از های واحد بين سایت (1)بر اساس اطالعات جدول شماره      

 .  است 115/1های اقناعي تفاوت وجود دارد و شدت این تفاوت برابر با نظر استفاده از تکنيک

 

 های خبریرابطه  نحوه استفاده از اقناع بر حسب سایت(. 1)جدول شماره 

  

 یخبر یهاتیسا
 کل

 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 استفاه از پيامهای دوطرفه
111 281 يفراوان

1518%311%% 8111  درصد

 اعتبار منبع
8533125812 يفراوان

2313%5315%3113%%2113 درصد

 منبع موثق
15881101 يفراوان

8111%8311%1818%%8311 درصد

 منبع ناموثق
 3111 8 يفراوان

113%.%1311 درصد

 جمع 
15010888128 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

V = 0/205                 کرامرx2 = 38/697       df =6       sig = 0/000 

 

حدود یعني های مختلف به طور نسبتا یکسان سایتکه توان گفت مي (5)شماره جدول اطالعات  توجه بهبا      

 . درصد از مطالب ویژگي فمينيستي ندارد 12و حدود  هستندجنبه فمينيستي  ي بامطالب، دربردارنده درصد 51

بين نوع دیدگاه فمينيستي و  يدهد که تفاوتدرصد اطمينان نشان مي 05و  2ر با درجه آزادی یآزمون کای اسکو

 .است 801/1د ندارد و شدت آن برابر با تحليل شده وجوسایت های 
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 های خبریبر حسب سایترابطه وجود خبرهای فمينيستي  (.5)جدول شماره 

 يستينيخبر فم 
 یخبر یهاتیسا

 کل
 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 دارد
8111121151 يفراوان

1011%5212%5111%%5111 درصد

 ندارد
8831510188 يفراوان

5112%1811%1511%%1511 درصد

 جمع
15010888128 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

V = 0/891                 کرامرx2 = 1/124       df =2       sig = 0/570 

 

درصد و صدای  2/11د سایت بي بي سي فارسي با ندهنشان مي  (2) همانگونه که اطالعات جدول شماره     

گفتني .  ندکال داشته ایدرصد دیدگاه فمينيستي راد 8/13 بيشتر از واحد مرکزی خبر با ،درصد 0/18کا با آمری

با توجه به آزمون آماری به دست    .تندروترین دیدگاه در ميان انواع فمينيسم است است که دیدگاه رادیکال،

تفاوت وجود دارد و  مطالعههای مورد سایت ترویج شده درتوان گفت که بين نوع دیدگاه فمينيستي آمده مي

 . است 801/1تفاوت برابر با شدت این 
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 های خبریرابطه نوع دیدگاه فمينيستي بر حسب سایت (.2)جدول شماره 

 نوع دیدگاه فمينيستي 
 یخبر یهاتیسا

 کل
 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 ليبرال
281111810 يفراوان

1110%1111%1112%%1811 درصد

 رادیکال
388510881 يفراوان

1318%1810%1811%%1112 درصد

 کمونيستي
882081 يفراوان

8%8812%8818%%315 درصد

 نامشخص
8118 يفراوان

111%..%3 درصد

 جمع
8121122152 يفراوان

811% 811%811%%811 درصد

V = 0/194                 کرامرx2 = 19/341       df =6       sig = 0/004 

 

طور نسبتا مشابه و در حدود ه های خبری بسایت(  3)با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول شماره      

های بين سایت که دهدآزمون آماری به دست آمده نشان مي.  اندمشکالت زنان را برجسته کرده درصد 5/31

ل و یاما تفاوت در برجسته سازی نوع خاصي از مسا.  خبری و برجسته کردن مشکالت زنان تفاوتي وجود ندارد

های به عنوان مثال تاکيد بيشتر سایت . ستهای خبری هر کدام از سایت هادهنده سياستنشان ،مشکالت زنان

 .امر استبي بي سي فارسي و صدای آمریکا بر خبرهای سياسي حاکي از همين 
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 های خبریبر حسب سایت برجسته کردن مشکالت زنانرابطه  (.3) جدول شماره 

 برجسته کردن مشکالت زنان
 یخبر یهاتیسا

 کل

 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 دارد
8015011818 يفراوان

2118%35%3115%%33 درصد

 ندارد
508111883 يفراوان

8013%15%1515%%18 درصد

 جمع
15310881151 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

V = 0/894                کرامرx2 =4/040           df = 2            sig = 0/133 

      

های بي بي مرکزی خبر بيشتر از سایت دهد سایت واحدنشان مي  (1)همانگونه که اطالعات جدول شماره      

.  پردازدبهداشتي و پزشکي زنان مي ،حقوقي ،مشکالت علمي و آموزشي مطالعها به بسي فارسي و صدای آمریک

 و مذهبي در مقابل سایت بي بي سي فارسي و صدای آمریکا بيشتر از واحد مرکزی به مشکالت سياسي،

 ،به مشکالت ورزشي سایت بي بي سي فارسي بيشتر از دو سایت دیگردر ضمن .  اندوجه کردهتاجتماعي 

به مشکالت زنان توجه  ورد مطالعههای مسایتهمه طور خالصه ه ب.  فرهنگي و هنری زنان توجه کرده است

دهد بين نوع مشکالت مطرح شده تفاوت وجود دارد و شدت نشان مينيز آزمون آماری به دست آمده  . اندداشته

 .است 111/1این تفاوت برابر با 
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 های خبریرابطه نوع مشکالت زنان بر حسب سایت (.1)جدول شماره 

 
 یخبر یهاتیسا

 کل
 کایامر یصدا خبر یواحد مرکز يس يب يب

 سياسي
 18 82 1 18 يفراوان

210% 8111%8115%%8811 درصد

 اجتماعي
311 18 51 يفراوان

 8118%1111%1815%%1111 درصد

 فرهنگي و هنری
1115 83 يفراوان

210%113%311%%111 درصد

 علمي و آموزشي
 0 1 1 8 يفراوان

210%111%112%%815 درصد

 اقتصادی
082 8 1 يفراوان

511% 8112%112%%1 درصد

 حقوقي
812 1 11 يفراوان

8118%113%211%%510 درصد

 دیني و مذهبي
 8115 15 يفراوان

811%510%311%%110 درصد

 و پزشکيبهداشتي 
1285811 يفراوان

1510%815%8111%%8110 درصد

 حوادث
11818338 يفراوان

1113%11%1811%%1811 درصد

 ورزشي
 3 8 8 5 يفراوان

813%811%1%%115 درصد

 جمع
1115115815 يفراوان

811%811%811%%811 درصد

x2 = 111518        کرامر v111/1=         df = 81           sig = 11118   
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 گيری نتيجه

 های سایت فارسي خبر و بخش یت واحد مرکزیسا در زنان با مرتبط اخبار محتوای تحليل به مقاله این     

برای سازی  برجسته نظریه مفهوم از پژوهش این در.  پردازد مي 8811  سال طولدر  سي  بي  بي و آمریکا صدای

 .  است  شده استفادهمطالعه ميزان توجه به اخبار زنان 

 نشان خبر یت واحد مرکزیسه با سایسي در مقا بي بي و آمریکا صدای فارسي های سایت فارسي بخش تحليل     

  .است چالشي بيشتر اخبار زنان به نسبت المللي بين رسانه دو این نگرش که دهد مي

ه دهد تا خوانندگان آن را یباید به استناد به یک منبع موثق خبری، پيام خود را اراای هر رسانهسوی دیگر از 

در بسياری از موارد به دليل احتمال تکذیب .  کندوليتي ایجاد ميئپخش خبر خاص برای هر منبع مس.  بپذیرند

.  ه دهندیمنابع مبهم پيام خود را اراها مجبورند که از منابع ناشناخته و یا اخبار و از بين رفتن اعتبار منابع، رسانه

 مرتبط با اعتبار منبع راوليت ئمسکه تاکتيکي  ،گفتن کلماتي نظير ناظران آگاه و تحليلگران موضوع و مانند آن

 یواحد مرکز خبر شتر ازيکا بیمرآ یو صدا يس يب يب یهاتین مورد در سایاکند و مياز گردن رسانه ساقط 

 .بود

مشکالت بازنمایي شده نوع  مورد در نامبرده، اینترنتي های سایت در شده انجام های تحليل براساسن يهمچن     

های بي بي سي فارسي و سایت واحد مرکزی خبر بيشتر از سایت.  دارد وجود ن به آنها، تفاوتپرداختو نحوه 

در مقابل سایت بي بي سي .  توجه داردصدای آمریکا به مشکالت علمي و آموزشي، بهداشتي و پزشکي زنان 

اند که توجه کرده ياجتماعي و حقوق ،مذهبي فارسي و صدای آمریکا بيشتر از واحد مرکزی به مشکالت سياسي،

 .  ن مشکالت بوده استیا برجسته کردنن امر همراه با یا
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