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   هاي سازي اخبار در سايت برجستههاي  بررسي روش                               
               اينترنتي از ديدگاه كارشناسان ارتباطات                                

 

                                   نوشتة                                      
  *ي سيدوحيد عقيل                                     

   **فر محمد سلطاني                                   
  ***                                  مريم ميرزاخاني

   
  

  چكيده
سايت خبـري   9 سازي اخبار در رجستههاي ب  با دو روش پيمايش و تحليل محتوا به بررسي روش      ژوهشاين پ 

  .دده مي قرار  بررسي و نظر كارشناسان ارتباطات را در اين زمينه موردزدپردا ميفارسي زبان 
هاي آن، به ترتيب موضوعاتي مانند سفر احمـدي          و مقايسه يافته  ش  بر اساس نتايج حاصل از اين دو رو       

تـرين اخبـاري     از مهـم   ها، وقف دانشگاه آزاد    ازي يارانه نژاد به لبنان، سفر رهبر به قم، اجراي طرح هدفمندس         
 و نظر كارشناسان ارتباطات نيز در مورد برجسته شدن ايـن اخبـار               اند ها برجسته شده   بودند كه در اين سايت    

  . گونه بوده است همين
ـ 18سايت خبري از تاريخ  9 هاي  تعداد، اندازه و محتواي تيترها و عكس  ،در روش تحليل محتوا    ر تـا   مه

.  عنـوان بـود    2387تعـداد تيترهـاي مـورد بررسـي         .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت       1389 آبان سال    30
 درصـد   6/15 درصد تيترها به موضوعات سياسي داخلي و         4/25بندي موضوعي تيترها نيز نشان داد كه         دسته

وضوعات اقتصادي، تجاري، درصد تيترها به م0/14الملل  و  تيترها به موضوعات سياسي خارجي و روابط بين
  .شد اي مربوط مي توسعه

ها مربوط به رويـدادهاي داخلـي    هاي اين تحقيق نشان داد كه اخبار و مسائل برجسته شده در سايت        داده
  .بوده است

____________________________ 
 seyed_vahid_aghili@yahoo.com دانشيار علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي *

 

  msoltanifar @yahoo.com  علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمياستاديار **
 mirzakhani.mm@gmail.comكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعي  ***

بررسيروشهايبرجستهسازياخبار
درسایتهاياینترنتيازدیدگاه
كارشناسانارتباطات

نوشتة                                 
سيدوحيد عقيلي *

محمد سلطاني فر** 
مريم ميرزاخاني***
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 و اسـاتيد ارتباطـات   يدر روش پيمايش، جامعه آماري را دانشجويان مقطع كارشناسـي ارشـد و دكتـر              
هـا بـه روش تـصادفي         نفـر آن   304 تعـداد     نفـر،  1454 از ميـان     اند كـه   شكيل داده هاي آزاد تهران ت    دانشگاه
هاي آزاد تهـران      درصد دانشجويان و اساتيد ارتباطات دانشگاه      7/74ها نشان داد كه      يافته. اند گيري شده  نمونه

 بيشتر به مـسائل     هاي اخبار داخلي نيز    از ميان موضوع  اند و     را برجسته كرده    داخلي ها اخبار  معتقدند كه سايت  
  .اند نسبت پرداخته)  درصد9/31(سياسي 

 درصـد آرا بيـشترين تأثيرگـذاري را از          1/45 سي فارسي با     . بي .آنان اظهار داشتند كه سايت خبري بي      
  .سازي اخبار بر مخاطبان دارد طريق برجسته

  
 .سازي  تاكتيك برجسته،دهي اخبار لويتو ا،سازي برجسته :كليد واژه

  
  مقدمه
اي را  ها موقعيت يـا عرصـه     رسانه. هاي ارتباطي غيرقابل تصور است     ي معاصر، بدون رسانه   زندگ

سـطح ملـي و عرصـه    ـ ــ كنند كه در آن، روز بـه روز بيـشتر مـسائل زنـدگي عمـوم       فراهم مي 
ـ المللي بين هـاي جمعـي در    هرگونه كوششي براي درك شـيوه عمـل رسـانه   . شود متجلي ميـ   

 الزم جامعـه  وهاي جمعي جز   ا شناخت اين واقعيت آغاز شود كه رسانه       زندگي امروزي ما بايد ب    
 انـد  ها به صورت بخش اصلي و مركزي صحنه سياسي درآمـده           رسانه. و زندگي فردي ما هستند    

  ). 22 :1382يل، امك كو(
كنند كه اين امـر از دو طريـق          هاي فكري ما را تعيين مي       هاي خبري بخشي از اولويت     رسانه

شـان اسـت ودوم    ف اول گـزينش و انتخـاب اخبـاري كـه در راسـتاي اهـدا       :گيـرد  صورت مـي  
  .كنند ترين رويداد تلقي مي را مهم اي كه مخاطبان نيز، آن گونه هسازي آن، ب برجسته

هـاي   وجوي وقايع و تهيه اخبار مورد توجه عامه از وظايف اساسي خبرنگاران رسانه             جست
هـاي   اند و نخـستين روزنامـه      ه با خبر شكل گرفته    هاي جمعي، همرا   جمعي است و اساساً رسانه    

راديـو و تلويزيـون نيـز بعـد از تولـد، انتـشار اخبـار را        . دنيا صرفاً بر انتقال اخبار منتشر شـدند    
  .ترين وظيفه خود قرار دادند مهم

هـاي جمعـي از طريـق آن بـر           هايي است كه رسانه    سازي اكنون يكي از شيوه     فرايند برجسته 
هـاي جمعـي بـا ارائـه اخبـار و            سـازي رسـانه    در فرايند برجـسته   . گذارند ميثير  تأ افكار عمومي 

از ايـن رو    . كننـد  اطالعات اولويت عموم مردم را از رويدادها و مسائل مختلف جامعه تعيين مي            
كنند، يا آنچه مهم     اش فكر مي   گذاري بر آنچه مردم درباره    تأثيرها به    سازي رسانه  كاركرد برجسته 

هـا و قـضاوت      را به مجموعه تصورات، ايده     اگر افكار عمومي  .  توصيف شده است   كنند تلقي مي 
هر فرد نسبت به يك رويداد با فرد، گروه و حكومت بدانيم، بدون ترديد وسايل ارتباط جمعـي                  

    .گيري اين تصورات دارند نقش اصلي در شكل
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  طرح مسئله 
در .  وسيع و گـسترده انـساني اسـت        هاي منحصر به فرد دنياي امروز، وجود ارتباطات        از ويژگي 

ها و وسايل ارتباط جمعي به عنوان عضو كليدي در ارتباطات نقش بسيار              اي رسانه  چنين جامعه 
وسايل نوين ارتباطي با گزارش وقايع گوناگوني كه در محيط وسيع زندگي بـشري              . دارند مهمي

ه و تحكيم مراودات اجتماعي     ها و عقايد انساني در توسع      دهد و همچنين با بيان انديشه      روي مي 
وجـوي وقـايع و تهيـه        جـست . دارند و باال بردن سطح آگاهي و فرهنگ افراد نقش بسيار مهمي          

هاي جمعي، همراه بـا خبـر        اخبار مورد توجه عامه از وظايف اساسي خبرنگاران و اساساً رسانه          
  .اند شكل گرفته
ي كـه بـر طـرز فكـر و آرا و      تأثير هاي خبري به عنوان يكي از نهادهاي مهم جامعه با          رسانه

. كننـد  ديگر ابعاد زندگي بشر دارند، واقعيت سياسي و اجتماعي خاصي را براي مردم خلـق مـي                
  . انداز ما از جهان هستند كننده چشم اين وسايل ارتباطي تعيين

هـاي ايـدئولوژيك     ها را بخشي از فعاليت     هاي خبري رسانه   برخي صاحبنظران ارتباطات، فعاليت   
اي نيـز انعكـاس رويـدادها در         داننـد و عـده     زاب تلقي كرده و خبر را محـصول ايـدئولوژي مـي           اح
 “بازنمـايي ”يند بازسازي رويدادها تلقي كرده و توليـد و انتـشار اخبـار را    اري را فرـهاي خب انهـرس

)(Representation كنند  يا بازسازي رويدادها قلمداد مي)،14 :1992 دييرينگ و راجرز .(  
هـا، اينترنـت، هماننـد ديگـر نهادهـاي فعـال اجتمـاعي، اقتـصادي، سياسـي،                   ميان رسانه در  

دهي عقايد، باورها، نظرها و هـدايت        و كاركرد عميق در شكل    تأثير  آموزشي، مذهبي و فرهنگي     
هاي خبري به اشكال مختلف به ويژه با پوشش خبري و تكـرار يـك                سايت. دارد  افكار عمومي 

پردازنـد و    سازي رويدادها و مسائل موردنظر خود مي       و عكس، به برجسته   موضوع از طريق تيتر     
دهند؛ جهاني كه ساخته و پرداخته       تصور و شناخت مردم را از جهان و رويدادهاي آن شكل مي           

حتي در ارتباطات ميان فردي و موضوعات اقتصادي و سياسي نيز رويكـردي كـه               . هاست رسانه
 گـذار اسـت   تأثيرهان ما نقش بسته، بر نظر نسبت به ديگران          ها ساخته شده و در اذ      توسط رسانه 

  ). 76 :1380، الزار(
هاي جمعي بـا اولويـت دادن بـه برخـي      سازي فراگردي است كه از طريق آن رسانه   برجسته

هـا اهميـت    اولويـت . دهنـد  شـان مهـم جلـوه مـي     موضوعات و رويدادها، آن را براي مخاطبـان 
دهند لذا يـك موضـوع زمـاني بـه           ين افزايش يا كاهش مي    موضوعات را در يك دوره زماني مع      

هـا   شود كـه آن موضـوع توسـط رسـانه      عنوان يك مسئله اجتماعي و حساس در جامعه بدل مي         
  .برجسته شود يا در اولويت قرار گيرد

هـاي نـوين گـشوده          روي رسـانه    اي را فرا    هاي آن، وضعيت تازه       شبكه جهاني وب و قابليت    
ها نفر از مـردم جهـان بـه           رنماها تحولي شگرف در نحوه دسترسي ميليون      شبكه جهاني تا  . است

توانند بدون    هاي گوناگون، امروزه افراد مي      با ايجاد پيوند  . وجود آورده است    اخبار و اطالعات به   
دهنـد، دسترسـي      آنكه از منزل خارج شوند، به دريايي از اخبار و اطالعات كه تارنماها ارائه مي              
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هـاي خبـري را از راه پـست الكترونيكـي در             توانند اخبـار و پيـام       ربران حتي مي  كا. داشته باشند 
وگـو دربـاره    تواننـد در تاالرهـاي گفـت    آنـان همچنـين مـي     . صندوق پستي خود دريافت دارند    

  ). 162 :1382بديعي، ( هاي مختلف با يكديگر به مباحثه بپردازند موضوع
 آن روزنامه مكتوب قرن پيش است، نه راديو و          در چنين فضاي مجازي، امروز ديگر نه روزنامه،       

صورت متن، تصوير و صوت فـراهم آورده           بلكه قابليت فرامتني امكان درج محتوا را به        ،نه تلويزيون 
هـاي   هاي رسـانه  نظير شبكه جهاني وب، بسياري از جنبه   هاي فراوان و بي     در اين ميان، قابليت   . است

المللي را دستخوش تغيير ساخته  هاي ملي و بين  و خبرگزاريسنتي نظير مطبوعات، راديو و تلويزيون
  .ها به ارمغان آورده است هاي جديدي را براي آن و ساختار، كاركرد و نقش

هاي مكتوب و زمان براي راديو، تلويزيون         هاي فضا براي رسانه     تارنماهاي خبري محدوديت  
گر محدوديتي در زمينه پرداختن بـه       گذارد و با وجود ابرمتن، دي       ها را پشت سر مي      و خبرگزاري 

هـاي    اكنون در فضاي پيچيده و بسيار رقابتي رسانه       . يك موضوع و مستند كردن آن وجود ندارد       
. بـديلي در هـدايت و كنتـرل افكـار عمـومي دارنـد               هاي خبري نقش و جايگاه بي       جديد، رسانه 

اي طـوالني     هـا سـابقه     نههاي مورد نظر صاحبان رسا      ها و ديدگاه    ترغيب مخاطبان به اتخاذ روش    
تـرين    هاي ملي با همان شيوه سنتي تهيه، تنظيم و ارسال اخبـار مهـم               گذشته خبرگزاري  در. دارد

رفتند، اما اكنون با پيدايي اينترنت و      شمار مي   هاي جمعي كشورها به     مين اخبار براي رسانه   أمنبع ت 
  رسد توازن موجـود بـه       نظر مي گسترش روزافزون اين شبكه جديد با قابليت فراوان تعاملي، به           

المللـي جـايگزيني بـراي منـابع خبـري            هاي بين   جاي آن تارنماهاي خبري رسانه      هم ريخته و به   
  .اند سنتي شده
ميليارد نفر در سراسـر جهـان از اينترنـت          5/1دهد، نزديك به       نشان مي  )2008ژوئن  (آمارها  
  .دهد  كره زمين را تشكيل ميدرصد كل جمعيت22كنند كه اين تعداد در حدود  استفاده مي

ـ  .درصد رسيده است  9/34به  ) 2008ژوئن  (ضريب نفوذ اينترنت در ايران       عبـارت ديگـر    ه  ب
درصد جمعيـت   35 ميليون نفر رسيده كه نزديك به     23 به حدود  تعداد كاربران اينترنت در ايران،    

ترنـت در منطقـه     درصـد از كـل كـاربران اين       54در اين ميان، نزديك به      . دهد  ايران را تشكيل مي   
  ). 154 :1368تودوسك،  و پير( كنند خاورميانه، در ايران زندگي مي

هـاي علمـي انجـام        گذرد، پژوهش    دهه نمي  دواز آنجا كه از تولد تارنماهاي خبري بيش از          
دهـد كـه انـدك      شـده نـشان مـي      مطالعات انجـام  . رسد  نظر مي   شده در اين زمينه بسيار اندك به      

صورتي غيرمستقيم حوزه تارنماهاي خبري را مـورد        ه  ر اين زمينه بيشتر ب    تحقيقات انجام شده د   
ها و موضوعات مرتبط با آن        اند؛ گرچه در زمينه راديو و تلويزيون و خبرگزاري          مطالعه قرار داده  

حجم تحقيقات انجام شده در داخل و خارج از كشور بـه مراتـب بيـشتر از حـوزه تارنماهـاي                     
  .خبري است

ويژه نخبگان دارنـد،    ه   خبري در جامعه و ب     هاي سايت و جايگاه خاصي كه      با توجه به نقش   
از اهميـت خاصـي     هـا    سـايت سـازي در ايـن       هاي برجـسته   پژوهش در خصوص بررسي روش    
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هـا و چگـونگي      به شيوه با تحليل محتوا    در اين تحقيق سعي شده تا از يك سو          . برخوردار است 
ي بپردازد و از سوي ديگـر بـا پيمـايش در نظـر              هاي خبر  سازي رويدادها در اين سايت     برجسته

سـازي   هـاي برجـسته    هـاي خبـري در مـورد روش        كارشناسان ارتباطات استفاده كننده از سايت     
  .گيري پرداخت هاي دو روش به تحليل و نتيجه بپردازد تا در نهايت با مقايسه يافته

  
  هاي تحقيق فرضيه

كارشناسـان  نـوع اخبـاري كـه      ارسي زبان بـا      خبري ف  هاي سايتبرجسته شده    اخبار   نوعبين  . 1
 .وجود داردداري  امعنرابطه توجه دارند 

كارشناسـان ارتباطـات رابطـه      گيـري    جهـت بـا نـوع     هـا    سايتتيترهاي  گيري   جهتبين نوع   . 2
 .وجود داردداري  امعن

 برجـسته   موضوعات خبري با    هاي سايت كارشناسان ارتباطات از     موضوعات مورد عالقه  بين  . 3
 .وجود داردداري  امعنرابطه ها  سايت شده

مورد شده  سازي   برجستهترين خبر    مهمهاي خبري با      سايت شدهبرجسته  ترين مسئله    مهمبين  . 4
 .وجود داردداري  امعنان رابطه كارشناسنظر 

ترين ارزش خبـري     مهم كارشناسان ارتباطات نسبت به اخبار و با         ارزش خبري ترين   بين مهم . 5
 . وجود داردداري امعنخبري رابطه هاي  سايتدر 

 
  هاي نظري چارچوب

هـاي خـود را بـه        تواننـد پيـام    ها مي   پيچيده و پيشرفته، امروزه رسانه    هاي   فناوريگيري از    با بهره 
. تواند نقشي حيـاتي ايفـا كنـد        صدها ميليون مخاطب برسانند و درچنين برهه زماني اينترنت مي         

ي كه به راديو، تلويزيون، روزنامه و مجالت دسترسي ندارند،      اينترنت امكان ارتباط را براي كسان     
ممكن است برخي از مطالـب آن مـشوق تجزيـه     نوردد و اينترنت مرزها را در مي. كند فراهم مي 

  ). 1383دنيس، ودفلور (هاي سوء بر ضد كشورها باشد كشورها يا حاوي ايده
يكي منحرف كـردن زمـان و       : اند ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چيز شده            رسانه

ها به سوي خود و ديگري ايجاد مجرايي براي رساندن اطالعات مورد نظر               از ساير فعاليت    توجه
هـا   به منظور دستيابي به هدف نفوذ در افكار عمـومي، آن          . شان ها و اهداف   خود براي تحقق ايده   

كـه يكـي از ايـن فنـون،          ).1382 يـل، اكو مـك (كننـد    ها و فنون مختلفـي اسـتفاده مـي         از روش 
ها جهـان را      امروزه رسانه «گويند كه    باره مي  سورين و تانكارد در اين    . اخبار است  سازي  رجستهب

گويند كه چگونه فكر كنند، اما به طرز    ها به مخاطبان خود نمي      اين رسانه   اند، اگرچه  تسخير كرده 
   .»اند اي در گفتن اينكه به چه فكر كنند، موفق كننده خيره
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ها  بندي موضوعات در رسانه نمايي رويدادها و درجه سازي با بزرگ و كوچك  برجستهفرايند  
اين امر در راستاي القاي ديـدگاه    كنند كه رويداد را در ذهن مخاطب برجسته سازند كه سعي مي 

  ). 94 :1374 كرخواه،شُ (رسانه به مخاطب نيز هست
. اسـت  موضوعات خبـري انجـام شـده      سازي   هاي برجسته  مطالعات زيادي درخصوص شيوه   

شوند يك رويـداد تبـديل بـه خبـر      هايي را مشخص كردند كه سبب مي ويژگي گالتونگ و روژ
هـا بـه     وسيله رسـانه   هاي جهان به   پرداختند كه بر اساس آن رويداد     فرايندي  آنان به تشريح     .شود

ايـن دو پژوهـشگر در       .گيرنـد  شوند و در اختيار مخاطبان قـرار مـي         اي تبديل مي   تصاوير رسانه 
 عامـل   9ايـن    .انـد   عامل مؤثر در جريان انتقال اخبار پرداخته       9پژوهش خود به تجزيه و تحليل       

تواتر، آستانه، وضوح يا فقدان ابهـام، مجـاورت فرهنگـي، همخـواني، غيرمنتظـره               : ند از ا عبارت
. كننـدگان   دريافت بانان خبري و   هاي فرهنگي و اجتماعي دروازه     بودن، استمرار، تركيب و ارزش    

تـرين   مهـم . عوامل ذكر شده بر روند انتخاب يا عـدم انتخـاب رويـدادهاي خبـري مؤثرنـد                اين  
 انتخاب اخبـار نـسبتاً      فرايند  توان از مطالعه گالتونگ و روژ گرفت اين است كه            اي كه مي   نتيجه
 فراينـد  ربوط بـه    اين مدل تنها م    است كه   شايان توجه . بيني است  مند و تا حدودي قابل پيش      نظام

هـاي   به نـام  سازي   طي مطالعاتي كه سه تن از پژوهشگران برجسته       . انتخاب اخبار خارجي است   
كه منابع اطالعاتي و ارتباطي زيـادي        انجام دادند مشخص شد هنگامي     هارت و بيش  تيپتون، هني 

. شـود  سازي و در نتيجه نفوذ در افـراد كمتـر مـي            ها در برجسته   باشد قدرت رسانه  وجود داشته   
احتمـال وقـوع     اعتبـار منبـع در مبـارزات محلـي دريافتنـد كـه               در پژوهش خـود دربـاره       ها   آن

سازي در مبارزات محلي كمتر از مبارزات ملي اسـت چـون در مبـارزات محلـي مـردم                    برجسته
بر اين  . منزله منابع اطالعاتي استفاده كنند     كه به آن پايبند هستند به     هاي اجتماعي    قادرند از شبكه  

محلي مسائل  كه عامه مردم در مورد       طي پژوهشي دريافتند در جايي     اساس پالم گرين و كالرك    
  ). 1374كرخواه، شُ (گيرد ر انجام ميسازي كمت بر يكديگر اثر متقابل دارند، برجسته

اي تجاري، هنجارها و باورهاي افراد را         هاي رسانه   دهند كه نهاد    هرمان و چامسكي نشان مي    
ها مردم  بنابراين، رسانه. دهند بر اساس منافع اجتماعي، سياسي و اقتصادي دولت حاكم شكل مي     

ها بـراي دريافـت همگـاني و          معيار آن  .كنند  را براي حمايت از منافع اجتماعي نخبگان آماده مي        
ايـدئولوژي مـسلط نيـز بـه حـذف آن عقايـد و               .درك عقالني، ايدئولوژي مسلط جوامع اسـت      

بيني مشخص هر جامعـه را تـضعيف          هايي تمايل دارد كه جهان      بيني  هاي معارض و جهان     ارزش
پردازنـد كـه هـم        ي مـي  ا  انجـام وظيفـه    به«ها نه تنها يك عامل خنثي نيستند بلكه           رسانه. كنند  مي

هـا    هاي بانفوذ مانند شبكه       است كه رسانه   بر اين عقيده     گيتلين. »ايدئولوژيك است و هم سياسي    
 منزله بخشي از نخبگان شركتي، متعهد بـه حفـظ سيـستم موجـود هـستند                هاي چاپي به      و رسانه 

سـازي    ات عميق برجسته  تأثيرپوشش خبري از كشورهاي خارجي      ). 9 :1387،  يسقاي و   يايزد(
   ). 2004وانتا و همكاران،  (دارد روي افكار عمومي 
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هاي خارجي در  اند كه پوشش منفي زياد درباره كشور       اين نتيجه رسيده   و همكارانش به     وانتا
   .هاي منفي درباره آن كشورها پيوند دارد خبرها با نگرش
عد محوري افكار عمومي، بـه موضـوعات        سازي، ب   هاي كالسيك درباره برجسته    در پژوهش 

مـورد توجـه زيـادي      فرايند  شد اما اكنون پيامدهاي رفتاري اين         از نظر عموم مربوط مي     برجسته  
پيوند بين موضوع برجسته و قدرت رفتار و نگرش را گـزارش            برخي از مطالعات    . گيرد قرار مي 

  ). 1984ويور، (كنند  مي
گذارند، به اين معنا كه آگاهي و ذهنيـت          ميتأثير  ها بر شناخت و درك عموم از جهان          رسانه

هـا   كننـد؛ زيـرا رسـانه      ها دريافت مـي    مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد كه از رسانه          
. تر اجتماعي و سازنده معنا هستند      رهاي گسترده اهاي فردي و ساخت    ي بين آگاهي  واسطه و ميانج  

 بلكه بر ساخت اجتماعي واقعيـت       ؛كنند ها  همچون آيينه براي انعكاس واقعيت عمل نمي         رسانه
ايـن نحـوه نگـرش      . واقعيـت اسـت   اي   رسـانه بر اين اساس، بازنمايي، ساخت      . گذارند ميتأثير  

و واقعيت، ناشي از تحول در فهم و برداشتي است كه از زبان تحت              ها   درخصوص نسبت رسانه  
 در غرب رخ داده است كه طي آن ، زبان نه امري شـفاف بـراي                 “چرخش زبان شناختي  ”عنوان  

 امري آشكار در واقعيت كـه در        “معنا”. انعكاس معنا و واقعيت، كه سازنده واقعيت و معنا است         
به اين معنـي  . بلكه حاصل روابط ساختمند در زبان استشود، نيست،    زبان يا رسانه منعكس مي    

. ها داراي معناي ذاتي نيستند، بلكه معنا حاصل روابط، بـه ويـژه روابـط تقـابلي اسـت                   پديده كه
بازنمـايي را بايـد   بنـابراين  .  قـرار دهـيم  “سـفيدي ” معنا ندارد مگر آنكه آن را در برابر   “سياهي”

هـا در    بازنمايي نه انعكـاس و بازتـاب معنـاي پديـده          . و زباني واقعيت دانست   اي   رسانهساخت  
از . و گفتمـاني اسـت      هـاي مفهـومي    جهان خارج، كه توليد و ساخت معنا بر اساس چـارچوب          

ها فراگيرترين نهاد توليد، بازتوليد و توزيع معرفت و آگاهي در جهان جديدند،       آنجايي كه رسانه  
با توجه به نسبت     . درباره جهان اجتماعي دانست    ها را منبع معني قدرتمندي     توان محتواي آن   مي

بنـابراين،  . هاي، بازنمايي روابط قدرت نابرابر در جهان است        گفتمان و بازنمايي، محتواي رسانه    
طرف نيست، چرا كه هرگونه بازنمايي ريشه در گفتمان          معناسازي خنثي و بي   اي   رسانهبازنمايي  

  ). 9 :1387، زاده مهدي(گيرد  ايي صورت مياي دارد كه از آن منظر بازنم و ايدئولوژي
هـا خـود را بـه مقـام          گران مسائل سياسي اكنـون رسـانه       به اعتقاد اكثر كارشناسان و تحليل      

گذاران  سياستاما با اين وجود هنوز بسياري از رهبران و . اند دادههاي جهاني ارتقا    رهبري شبكه 
هـا،   رسـد رسـانه   نظر مـي  هاكنون ب .اند  نيافتههاي نوين ارتباطات جهاني تطبيق رسمي، با واقعيت

هـاي اينترنتـي،     هـا، شـبكه    المللي و جهاني را به تحريريه روزنامه       اي، بين  هاي ملي، منطقه   گستره
اين همان عاملي است كـه در عـصر        . اند ها كشانده  ها و راديوهاي جهاني و ساير رسانه       تلويزيون

ساخته است؛ فـضايي    ها را الزامي و رسانهگذاران  تسياسجامعه اطالعاتي، فضاي روابط متعامل   
 اي  رسـانه ي خبـري و     هـا  تاكتيـك گـذاري   تأثيركه در آن، پيشبرد سياست بيش از پيش به ميزان           
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تـر و تاثيرگـذارتر     و پوشش خبري پـر قـدرت    ها تاكتيكهر قدر اين    كه   چنان. وابسته شده است  
  ). 22 :1388، احساني   وخرازي آذر(شوند  ميتر اجرا  ها روان شر شوند، سياستتطراحي و من

ها امكان پـذير نيـست و         رسانه كارگيري بهگذاري بدون    سازي و سياست   اينك ديگر سياست  
  . المللي بپردازند توانند بدون همكاري حكومت به پوشش امور بين ها نمي رسانه

هـا و    فرصـت  نـد، ك را مهـار مـي      ارتباطات جهاني عالوه بر اين كه رهبران و مقامات رسمي         
  . دهد تا اهداف خويش را پيش ببرند ها قرار مي يار آنتامكاناتي نيز در اخ

ـ ويژگي عصر اطالعات   ــها   هاي سياست در حوزه رسانه     چارچوب  نه تنها بر انتخابـات      ـ   
گـذارد و در نهايـت ماهيـت        ميتأثير  ها و بر حكومت      گيري هاي سياسي، تصميم   بلكه بر سازمان  

  ). 23ـ 4 :1388 ،احساني  وخرازي آذر( دهد  و جامعه را تغيير ميرابطه دولت
اكنـون قـدرت    . اند دادههاي ملي را تغيير      هاي نوين، نحوه سياستگذاري    از سوي ديگر رسانه   

هـاي فراملـي و غيـر حكـومتي          همكاري.  آن نهفته است   اي رسانهيك كشور در توان و استعداد       
هـاي جهـاني قـدرت نـرم خـود را دارا             بسياري از رسـانه   . ندكن ايفا مي   هاي مهمي  ها نقش  رسانه

هاي ملي را شامل  هايي كه محدوديت خواهند بود تا از طريق آن شهروندان را براي ايجاد ائتالف
  . شود، جذب كنند نمي

دهنـد بـه     ها اينترنت ارائه مـي     س آن أرساني و در ر    هاي الكترونيك اطالع   خدماتي كه سيستم  
دسترسي آزاد، هزينه، سـرعت و گـستره      . اند ي ملي الزاماتي را تحميل كرده     گذار مباحث سياست 

اي  هـاي خـاص بـه گونـه        اطالعات انعكاس رويدادها، تفسيرها و تبليغات سياسي به نفع گـروه          
تواننـد نـسبت بـه آن     هـا نمـي   اند كه ديگـر دولـت   ها را به تحليل كشانده     مفهوم حاكميت دولت  

اهميت و حساسيت خـود را از دسـت         تدريج   بهمرزهاي ژئوپلتيك   در اين فضا    . تفاوت باشند  بي
  ). 25 :1388 ،احساني  وخرازي آذر( گيرند ها را مي دهند و ژئوكالچرها جاي آن مي

ـ     ـــ يني  ها  تحوالت بنيـاد     هاي اخير ارتباطات و رسانه     طي دهه  ـــ  و كيفـي    ياز لحـاظ كم 
  : اند گونه بنيادين ايناساسي اين تحوالت هاي  ويژگي برخي از. اند داشته

هاي جديد امكان دسترسي يه اطالعات را براي شهروندان سياستمداران و ديوانساالران             رسانه. 1
 . اند دادهافزايش 

هاي  انباشت و توزيع اطالعات را سرعت بخشيده و محدوديت         آوري، هاي جديد جمع   رسانه. 2
 . اند از بين برده زماني و مكاني را

هـا    تـا كنتـرل بيـشتري روي آن        اند دادهديد به دريافت كنندگان اطالعات امكان       هاي ج  رسانه. 3
 . داشته باشند

 . اند كردههاي جديد امكان قبض و بسط اطالعات را براي فرستنده فراهم  رسانه. 4
خـرازي  (انـد   آوردههاي جديد امكان تعامل ميان فرستنده و گيرنده اطالعات را فـراهم      رسانه. 5

  ). 26 :1388 ،نياحسا  وآذر
  

134



135

 

9 

ش
 رو

سي
رر
ب

 
سته

رج
ي ب

ها
 

ر و
ر د

خبا
ي ا

ساز
...  

  سازي برجسته
اي  گذاري بـر برنامـه   اند كه به معني اولويت  ترجمه كرده(Agenda setting)سازي را معادل  برجسته 

هـاي    سازي؛ يعني اين انديشه كه رسـانه        برجسته«: توان گفت    مي اما اصطالحاً . شود  خاص اطالق مي  
و نيـز گفتـه   » كننـد   انديشند تعيين مـي     ها مي   آن هايي را كه مردم درباره      خبري با ارائه خبرها، موضوع    

فكـر  ] چگونـه [ممكن است در اغلب اوقات، مطبوعات موفق نشوند به اشخاص بگويند چه             «: شده
  .»توانند بگويند به چه چيز بايد فكر كنند ها دارند مي اي كه بر آن العاده كنند، اما با تأثير فوق

  
   اي سازي رسانه باني و برجسته دروازه

است و منـابع معنـي موجـود در ايـن وسـايل بـا                 در وسايل ارتباط جمعي نهفته     درت عظيمي   ق
. شود، در حال توليد پيام هـستند       اهداف بسيار متنوع و امكاناتي كه روز به روز بر آن افزوده مي            

هر شخصي كه توانايي محدود كردن، تفسير و يا دوبـاره           «شود كه     مي گفته بان در تعريف دروازه  
 »شـود  بان تلقي مي   وسيله رسانه يا دريافتي از آن را دارد، دروازه         تفسير كردن اطالعات ارسالي به    

    ).8 :1382 عباسي،(
هـر كـدام از      .حذف و تغيير شكل پيام دست دارند      ،  بانان آشكار و پنهاني در انتخاب      دروازه

توانند نقش يك فيلتر را در تبديل        هاي خبري وسايل ارتباط جمعي مي      اندركاران توليد پيام   تدس
هـاي خبـري وسـايل ارتبـاط         اطالعات ايفا كنند و اين اطالعات كه محتواي پيام         يك واقعيت به    

   .)1384راد،  محسنيان(كند  جمعي هستند، اغلب از فيلترهاي گوناگون عبور مي
گيرند كـه بـراي    اي مي ها اين است كه تصميمات عيني و منصفانه        بان وازهاي در  كاركرد حرفه 

بـاني تـالش      در بيشتر مطالعـات مربـوط بـه دروازه         . ساز است  محصول خبري نهايي سرنوشت   
گذارنـد و يـا بـه مـسير تعـصب و تبعـيض             مـي تأثير  شود تا فشارهايي كه بر اين تصميمات         مي
  ). 178: 1376 لربينكر،( كشانند، مطالعه شوند مي

  هـاي شخـصي و دسـتيابي بـه         ميزان انتخاب خبرها بر اساس معيارهـاي ذهنـي و قـضاوت           
كنند از جمله    ها بر اساس آن عمل مي       هاي خبري رسانه   گونه كه برنامه   ه آن هاي خبري و ب    ارزش

شـود   وسـيله پژوهـشگران دنبـال مـي        بـاني بـه     اهدافي است كه معموالً در مطالعه نظريـه دروازه         
   ). 350 :1384، سورين و تانكارد؛ 1380هرداد،م(

امروزه تأثيرات اين . كيدزدايي از آن هستندأها هميشه مشغول تأثيرگذاري بر يك پديده يا ت رسانه
كـار  «گويـد    نيل پستمن نيز مي   . است كيدزدايي بيش از هر زمان ديگري آشكار شده       أكيدگذاري و ت  أت

كننـد و بـا ايـن كـار          گـذاري مـي    را در زمان انتقـال ارزش     ها اين است كه ساختارهاي واقعي         رسانه
و اين موضوع   ).  90: 1374كرخواه،  شُ(» دهند تر نشان مي   تر و پديده ديگري را نازل      اي را مهم   پديده

اي از نيروهـاي اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتـصادي در             بديهي است كه عالوه بر نخبگان قدرت، آميزه       
بانان خبري   گيري، توليد، توزيع و اشاعه آن حكم دروازه        راحل شكل  م  كنترل جريان خبرها در تمامي    

  ). 1371 موالنا،(كنند  را ايفا مي
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كننـد تـا بـر     هـا سـعي مـي    است كه طي آن رسانهفرايندي سازي  اي، برجسته  به لحاظ رسانه  
 را به جهات مورد نظر سوق دهند و        گذارند و افكار عمومي   تأثيرذهنيت مخاطبان به نحو دلخواه      

، فراينـد واقـع در ايـن        در ؛شـود  بندي اهميت رويدادها، عملـي مـي       باني و رده    اين امر با دروازه   
بـه لحـاظ    .سـازند  هاي خبري مشخص مي  هاي رسانه، ميزان هر نوع رويداد را در بخش         اولويت

رويـدادهايي وجـود    . سازد سازي را مشخص مي     محتوايي، تكرار بيش از حد رويدادها، برجسته      
شـوند ولـي در ايـن        از ارزش خبري برخوردارند و نه براي مخاطبان مهم تلقي مـي             نهدارند كه   

  ).1374كرخواه، شُ( كند اي است كه رويداد مورد نظر جنبه تبليغي پيدا مي اندازه موارد تكرار به
مثابـه   سـازي از افـراد و نهادهـا بـه     است تا گفتمان برجسته    بروز انقالب ارتباطي باعث شده    

هـاي ارتبـاطي      در شـبكه   ها   رايانهعبارت ديگر نقش    ه  ب. سطح مخاطبان سوق داده شود    منبع، به   
ـ  (پـس بگيرنـد   ). هـا   رسانه(بانان   است تا مردم قدرت ارتباطي را از دروازه        باعث شده   كرخواه،شُ

  كننـدگان اطالعـات نيـستند بلكـه     اي، مخاطبان ديگر تنها مصرف  در جامعه جديد رسانه    ).1381
ارتباط از حالت فرد بـا جمـع بـه          . نند به راحتي نقطه نظرات خودشان را منتشر كنند        توا ها مي  نآ

سـازي اخبـار كـه زمـاني عمـدتاً در اختيـار               است و قدرت برجسته     شكل جمع با جمع درآمده    
ارتبـاط،  فراينـد   . اسـت  وجـود آمـده    هاي كوچك و افراد هـم بـه        ها بود براي نهادها، گروه      رسانه

است    و امكان پژوهش روي اخبار و اطالعات براي همگان ايجاد شده           است  محور شده  مخاطب
  ). 1386افخمي، (

اينترنت، خبرها   وسيله   توانند به  امروزه بازيگران وقايع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره مي        
هـا و فيلترهـاي خبـري در          از رسـانه   استفاده  نياز به    طور مستقيم و بدون    هاي خود را به    و ديدگاه 

منظور از ارتباطات اينترنتـي همـان چيـزي          ؛)1380 سرابي،(ان مخاطبان پخش يا منتشر كنند       مي
مـان و   (براسـاس نظـر الولـي        . شـود   يـاد مـي    “شـده اي   رايانـه ارتباطات  ”از آن با نام      است كه   

 در يـك  هـا    رايانهاستفاده مستقيم از     منزله   شده را به  اي   رايانهتوان ارتباطات    مي) 2000همكاران،  
با در نظر    «:گويد وي در تعريف اين شكل ارتباطي مي      . ارتباطي مبتني بر متن تعريف كرد     فرايند  

ارسال پيام مبتني    شده به    اي   رايانه، ارتباطات   اي رايانهها و ارتباطات     گرفتن وضعيت جاري شبكه   
منزلـه   ي بـه ئامكان گنجاندن صدا، طـرح و تـصاوير ويـديو      شود، در حالي كه      بر متن محدود مي   

   .»شود تر مي وري، پيچيدهافن
اصـلي   نظريه  . شود سازي روي كميت يا حجم گزارش خبري نيز متمركز مي           كاربرد برجسته 

سازي، فرض را بر اين قرار داده كه كل ميزان گـزارش خبـري مربـوط بـه يـك                      كاربرد برجسته 
. بـستگي دارد  اهميـت آن موضـوع       موضوع سياسي به شناخت خوانندگان و بينندگان نسبت بـه           

) زمـان و فـضاي تخـصيص يافتـه        (سازي وسايل ارتباط جمعي نه تنها از كميت           اثرات برجسته  
  ). 1380 اوگاوا،(گذارد  ميتأثير خبر نيز بر آن ) محتوا(گيرد، بلكه كيفيت  ميتأثير خبر 

آن بـر روي    تـأثير   هـا و      وسيله رسـانه   محتواي رسانه، روابط بين واقعيت و گزينش وقايع به        
اشكال ذهني مـردم،     است كه    سازي ثابت كرده      پژوهش برجسته  .گيرد ادراك عموم را در نظر مي     
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هـا جهـت داده       وسـيله رسـانه    بـا واقعيـت ندارنـد، بـه        ارتبـاط مـستقيمي      هـايي كـه      ويـژه آن   به
ايـن موضـوعات بـا       اند كه    ها ثابت كرده    كه، موضوعات مطرح شده در رسانه      درحالي .شوند مي

  . ارتباط كمتري دارد) مه مردمعا(مخاطب 
منزلـه   شوند و در نتيجه مردم به چنين مطـالبي، بـه            ها پوشش داده نمي     ها در رسانه   بيشتر واقعيت 

ن وقايع با مسائلي پيوند داشته باشند كه        آويژه زماني كه     به .دهند ترين مطالب، توجهي نشان نمي     مهم
  . شود ناميده مي “تقليل اولويت” اين تأثير .ها نياز به آگاهي دارند عموم مردم در مورد آن

سازي، تقليل واقعيت و تأثير مستقيم را در توليـد و            موضوعات مطالعه شده در باال يعني برجسته      
دهـد و    اي را نـشان مـي      سازي بـين رسـانه     قسمت اول اين شكل برجسته     .دهد انتشار خبر نشان مي   
  .شوند سازي، چه موضوعاتي مطالعه مي گويد كه در پژوهش برجسته قسمت دوم به ما مي

وقايع:
- سياسی

- اقتصادی
- اجتماعی

- علمی

وقايع:
- سياسی

- اقتصادی
- اجتماعی

- علمی

”واقعيت رسانه ای“
اولويت رسانه

درک عموم از واقعيت
اولويت عموم

برجسته سازي عموم                                                       
گفتمان تأثير مستقيم

روابط عمومي سياسی

برجسته سازي 
تقليل اولويت

واقعيت از طريق رسانه ها منعکس 
نمی شود

ادراک عموم  از واقعيت

تقليل اولويت

تأثير مستقيم

برجسته سازي 

كدگذاری محتوای رسانه ایتحليل محتوابه كارگيری تحقيقات در برجسته سازی

محتوایرسانهايبهكاربردهشدهدرتحقیقبرجستهسازي

برجستهسازيبینرسانهاي

شکل1 برجسته سازي بين رسانه اي و محتواي رسانه اي به كار رفته در پژوهش برجسته سازي
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درباره  هاي همگاني بر افكار عمومي سازي با توصيف و تبيين اثراتي كه رسانه نظريه برجسته
 .مسائل روزمره داشتند، به تدريج رشد كرد

تـأثير  ش بر ادراك ما نسبت بـه مـسائل مهـم روز             اين گزينش در مسائل روزمره هنگام پخ       
گـذارد،   بندي شده همگان اثر مـي      به اين توانايي كه بر برجستگي موضوعات اولويت       . گذارند مي

  .گويند ها مي سازي رسانه نقش برجسته
گيرند تا اولويـت خـود را        دهند بهره مي   ها مي  هاي برجسته كه رسانه    عامه مردم از اين سرنخ    

در طـول زمـان،     . كنند و تصميم بگيرند كـه كـدام موضـوع اهميـت بيـشتري دارد              دهي   سازمان
. شوند اند، به مسائل مهم مردم تبديل مي       كيد قرار گرفته  أها مورد ت   موضوعاتي كه در اخبار رسانه    

شـود و ايـن نخـستين گـام در           به اولويت مردم تبـديل مـي      اي   رسانهبدين ترتيب اولويت اخبار     
  .است  تشكيل افكار عمومي

هاي جامعـه را بـه همـان شـكل مـنعكس كننـد بلكـه                 ها آيينه نيستند كه تمام واقعيت      رسانه
 .تابند روي موضوعات خاصي مي ند كه بيشتر برهستهاي قوي  نورافكن

 ممكـن اسـت قـضاوت    .ها، پردازش اطالعات از ناحيه فرد است كانون بسياري از اين پرسش  
ـ ابسـازي   شـناخت جـامعي از فراينـد برجـسته      گـسترش درست اين باشد كه بگوييم بـراي         د، ي

  .صورت گيردآن بر كيد أ سطح توجه و تدر جهتمطالعات بيشتري 
  

  سازي الگوي كاربردي نظريه برجسته
سـازي ايـن فرضـيه را بـه          هاي كاربردي درباره برجسته     با انجام پژوهش   “مديا تينور ”مركز مطالعاتي   

ويژه در مـورد موضـوعاتي كـه ارتبـاط مـستقيمي بـا                را به  ها، ذهنيت مردم   رساند كه رسانه   اثبات مي 
ها مورد بحـث   دهد، موضوعاتي كه در رسانه     ها نشان مي   اين پژوهش . دهند واقعيت ندارند، شكل مي   

ها  نتايج اين پژوهش  . قرار نگرفته براي عموم مردم بدون اهميت يا داراي اهميت بسيار ناچيز هستند            
  . كند ها پيروي مي يافته در رسانه  هاي انعكاس اخبار و گزارش است كه افكار عمومي از  حاكي
 

  هاي نوين سازي در رسانه برجسته
  هاي تلويزيوني   ها مربوط به برنامه    سازي رسانه  ي انجام شده در زمينه برجسته     بيشتر تحقيقات كم

 قـديمي   هاي سازي در رسانه   هاي برجسته  هاي اندكي درباره مقايسه شيوه     بوده و تاكنون پژوهش   
اسـكات و   (انجام شـده اسـت      ) اينترنت(هاي جديدتر     با رسانه  )مطبوعات يا راديو و تلويزيون    (

  ).180 ـ 207: 2002توسكواري، 
فراينـد  طور ويژه به     هاي چاپي و برخط به     دو تفاوت موجود در نحوه انتشار اخبار در رسانه        

 .هاي سـنتي كـرده اسـت    يوهكه روش جديدي را جايگزين ش    شود، چرا  سازي مربوط مي   برجسته
هـاي بـرخط      پايگـاه  .هاي اخبار در شبكه وب اسـت       پذير شكل  نخستين تفاوت، ماهيت انعطاف   
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طور گسترده در استفاده از محتواي اخبـاري كـه توسـط             كنند كه به   خبري، كاربران را ترغيب مي    
  .سردبيران وب تهيه شده، دست به انتخاب بزنند

بيانگر شـمار زيـادي از مطالـب و موضـوعاتي اسـت كـه               هاي چاپي    هاي سنتي رسانه   شكل
صورت سلسله مراتبي و براساس ميزان اهميت از صفحه اول روزنامـه تـا صـفحات ميـاني و                    به

هـا ناچارنـد بـراي       در اين شيوه، خوانندگان روزنامـه     . اند آخر رديف شده و كنار هم قرار گرفته       
ـ      و يافتن مطالب مورد عالقه خود به جست        .ه صـفحه در روزنامـه دسـت زننـد         جـوي صـفحه ب

 هاي موضـوعي چيـده شـده       اي در مقوله   گونه  ها به  هاي برخط روزنامه   در مقابل، اخبار در نسخه    
د و تمامي اطالعات مورد نياز خود را        ننها رجوع ك   سرعت به آن   توانند به   كه خوانندگان مي   است
د نظـر سـردبيران و مـديران        ويژگي فوق اين قابليت كه موضوعات ويژه و مـور         . دست آورند  به

ـ گيرها در معرض ديد خوانندگان قرار        روزنامه دوم آنكـه، بـسياري از       .سـازد   محـدود مـي    راد  ن
هاي چاپي براي كاربرد در  سازي اخبار در رسانه    هاي مهم و معمول در برجسته      ها و نشانه   ويژگي

  .شبكه جهاني وب مناسب نيستند
سـازي در اختيـار      اي را بـراي برجـسته      يارهاي مهم و ويـژه    در اين ميان، گرچه اخبار اينترنتي مع      

  .ه يا استفاده از اين معيارها كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استئدهد اما ارا كابران قرار مي
  

  سازي فرضيه محوري برجسته
و مرتبط با موضوعاتي كه در     سازي عبارت است از ساخت آگاهي عمومي       برجسته: محور اصلي 

هـاي خبـري     موضوعاتي كه با سكوت رسانه    ( شود ها صحبت نمي   هاي خبري در مورد آن     هرسان
  .)شود رو مي هروب

  :ند ازا سازي است، عبارت دو فرضيه بنياني اين نظريه كه مبناي بسياري از تحقيقات برجسته
عبـور  هاي خـود     ها واقعيت را از صافي     آن. دهند ها واقعيت را بازتاب نمي     مطبوعات و رسانه  . 1

  .دهند  شكل مي)واقعيت(دهند و به آن  مي
شود، تا عموم مردم اين  ها، باعث مي ها بر روي عده قليلي از موضوعات و سوژه تمركز رسانه. 2

  .تر از ساير موضوعات تلقي كنند موضوعات را بسيار مهم
هـاي جمعـي در مفهـوم         ي موجـود نقـش رسـانه        هـا   ترين سـويه    ترين و اساسي   يكي از مهم  

. گيرد اي است كه براي اين پديده مورد توجه قرار مي          سازي، عبارت از چارچوب زماني     جستهبر
رسد كـه   به نظر مي. سازي متفاوتي دارند هاي برجسته هاي مختلف پتانسيل به اضافه اينكه، رسانه  

  .هاست اي بسيار مناسب براي فهم نقش نافذ و فراگير رسانه سازي نظريه نظريه برجسته
  

  سازي  العاتي برجستهحوزه مط
شناسـي، علـوم    از جمله در روانشناسي، جامعه    . هاي مختلفي كاربرد دارد     سازي در حوزه    برجسته

سازي كـاربرد بيـشتري دارد        ها كه در آن برجسته     يكي از اين زمينه   .... اجتماعي، علوم سياسي و     
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ذهـن خـويش    روانشناسي شـناختي بـه تـصويرهايي كـه افـراد در             «. روانشناسي شناختي است  
سازي با پژوهش در   برجسته فرضيه. مند است هسازند، عالق ها را مي سازند و اينكه چگونه آن مي

دهنـد و اينكـه چگونـه ايـن           مورد برجستگي يا اهميتي كه افراد به موضوعات خاص نسبت مي          
  .»ها به دست آمده است، بسيار قابل مقايسه با روانشناسي شناختي است برجستگي

  
  گاه وب

متصل به هم، كه غالباً شامل يك ... هاي حاوي متن، تصوير يا گرافيك و    اي از تعدادي فايل    جموعهم
قـرار دارنـد و    (Server)  بر روي يك خدمات دهنده اينترنتـي ود هستنHome Page) ( صفحه اصلي

شوند  اي از اطالعات توسط يك فرد، گروه يا سازمان تهيه و نگهداري مي به عنوان مجموعههمچنين 
گـاه   يـك وب . گاه نـام دارد   وبوسيله اينترنت به آن دسترسي داشته باشند هتوانند ب و عموم مردم مي   

طراحي سايت براي   . تواند متعلق به يك سازمان، شركت، اشخاص و يا هر چيز ديگر باشد             اغلب مي 
ـ    گـاه، ترغيـب آن     دستيابي به بازارهاي هدف آنالين و جلب توجـه بيننـدگان بـه وب              ه خريـد   هـا ب

ها  گاه البته بايد توجه داشت كه وب. محصوالت و خدمات و ايجاد انگيزه براي بازگشت مجدد است
  .رساني نيز بسيار پر كاربرد هستند هاي مختلفي از جمله اطالع براي جنبه

  
    وب هاي شبكه جهاني ويژگي

ني و مكـاني    شبكه جهاني وب، رسانه قدرتمندي است كه بدون ترديد محـدوديتي از نظـر زمـا               
در دسترس بينندگان آن در      تواند در اين شبكه انتقال يابد و       آساني مي  هر نوع اطالعاتي به   . ندارد

  .سراسر جهان قرار بگيرد
تواننـد تـا آنجـا كـه         هاي خبري مبتني بر وب مي      هاي چاپي و ديداري، رسانه     برخالف رسانه 

فراوانـي بـراي    ). ها لينك(هاي   يوندشماري را ارسال كنند و پ      ممكن است اطالعات و مطالب بي     
عالوه، به علت ظرفيت باالي   به .رساني، سرگرمي و آموزش در اختيار مخاطبان قرار دهند اطالع

بندي شده و سـپس      تواند ذخيره و بسته    صورت سيال، اطالعات رقمي شده مي      تبادل اطالعات به  
طـور كـه جيمـز       بنابراين همان . يدصورت يك شيوه آسان براي استفاده كاربران به نمايش درآ          به

موريـت  أخـوبي م   تواند بـه   كند شبكه وب در واقع يك رسانه جهاني است كه مي           كري اشاره مي  
المللي را به هر نقطه از جهان انجـام داده و تفـاوت زيـاد                آوري و انتشار اخبار بين     نظير جمع  بي

  ). 539 :2007وو، (طور چشمگيري كاهش دهد  ميان جهان اخبار و دنياي واقعي را به
هاي جديد، پديده جريان اخبـار در مرزهـاي          با وجود ايجاد تغييرات عميق در فضاي رسانه       

تـر   درك ما از عـواملي كـه پـيش        . ملي بايد بار ديگر مورد تجديدنظر و مطالعه مجدد قرار گيرد          
هـاي انتقـال سـنتي بـه كـار           براي شناخت ميزان حجم و جهت اخبـاري كـه از راه زيرسـاخت             

  .سازي است رفت، نيازمند روزآمد مي
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  هاي ارتباطات و اخبار اينترنتي ويژگي
با فراگيرشدن ارتباطات اينترنتي، پاردايم سنتي ارتباطات و مختصات آن تغييراتي شگرفي يافتـه              

، “بـودن  تعـاملي ”در ميان كاركردهاي متنوع ارتباطات اينترنتي، اورت راجرز سـه ويژگـي             . است
  ). 43 :1373حسيني،( اند  را ذكر كرده“زدايي جمع” و “ناهمزماني”

 در تحقيق خود سه ويژگي براي اخبار اينترنتي جـذاب از نظـر              “آراتي بچتل ” و   “دنيس وو ”
 “موضوعي يا چندقسمتي بـودن ” ،“ناپيوسته بودن”نظر اين دو پژوهشگر   به. اند كاربران قائل شده  

 سه ويژگي انواع خبرهاي اينترنتي است كه درصورت لحـاظ شـدن در              “بيني بودن  قابل پيش ”و  
هاي اينترنتـي    ها و افزايش تعداد دفعات رجوع مخاطبان به رسانه         هاگ اخبار اينترنتي، شلوغي وب   

  .را در پي خواهد داشت
  

 و اقناع (Public Opinion) افكار عمومي
ند نه تنها در اختيار همه مردم شـهر،         توا هاي خبري در يك لحظه مي      امروزه خبر از طريق رسانه    

بلكه كشور و جهان گذاشته شود، زمان و مكان را تسخير كند و مرزهاي سياسي و اجتمـاعي و                   
هـا سـپرده     سرنوشت خود را بـه دسـت رسـانه         گويي افكارع عمومي  . سياسي و ملي را درنوردد    

كننـده   نده و حتي خاموشكن كننده، تقويت ها هستند كه نقش منعكس    از اين پس اين رسانه    . است
  ). 7 :1382 ، هاشمي و فر سلطاني (افكار و اخبار را به دست دارند

هـاي   ها جز اصـلي واقعيـت      نوعي از تأثيرگذاري و تأثيرپذيري براي ادامه حيات افراد و سازمان          
افـراد  . هايي دارند  ها درباره تأثيرگذاي بر افراد و مؤسسات ديگر طرح         همه افراد و سازمان   . هاست آن

تـأثير   اند تا يكديگر را تحت     بشر از همان ابتداي تاريخ سعي در شناخت افكار جمعي و فردي داشته            
  ). 121: 1385ميرسعيد قاضي، (هاي خود دست يابند  قرار دهند و به خواست

به عنوان يك عنصر مهم حيات اجتماعي مورد توجه همه كـساني بـوده               پديده افكار عمومي  
  . اند به نوعي با افراد ديگر و مردم به معناي عام كلمه سروكار داشتهشان  كه در كارهاي

همه . شود كه همه به دنبال جلب و جذب آن هستند          باعث پيدايش نيرويي مي     افكار عمومي 
و ايجـاد افكـار       وسايل ارتباط جمعي از ابزار پرقدرت براي اثرگذاري بـر روي افكـار عمـومي              

  ). 122 :1385 ،سعيد قاضيمير(بسيار مناسب هستند   عمومي
  

   تعريف افكارعمومي
نويسند، در ارائه يك تعريف قابل قبول بـا          مطلب مي  بيشتر نويسندگاني كه پيرامون افكار عمومي     

كـس تعريـف     هيچ« :ديويسون گفته است  ). 123 :1385 ،ميرسعيد قاضي (شوند   مشكل مواجه مي  
   ). 56 :1385 ،قياسحا(» ارائه نكرده است قابل قبولي از افكار عمومي

و منقـي دربـاره       قضاوت يك جامعه خودآگاه است كه پس از بحث عمـومي            افكار عمومي 
  .يك مسئله مهم ابراز شده است
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مجموعه تغييرات و تفسيرات و ارزيابي نسبت به حوادث و وقايع روز اسـت كـه                 افكار عمومي   
  ). 124: 1385يرسعيد قاضي؛ م( و تصديقات عمومي  تصورات عمومي: كند به دو حالت تجلي مي

اين اصطالح در سده بيستم بـر       .  است ههاي متفاوتي همرا   گيري جهتاغلب با     افكار عمومي 
اكنـون افكـار   . اثر تحوالت مهم تكنولوژي ارتباطـات و اطالعـات بـه اوج خـود رسـيده اسـت          

اري از بـسي .هـستند خمير باطن و پنهان يك ملت است كه بازتاب آن اكثريت يك جامعه    عمومي
  .اند شناسان و پژوهشگران، روانشناسان اجتماعي و علماي سياسي به اين مهم پرداخته جامعه

ـ ارا  نظران عناوين متفاوتي براي افكـار عمـومي        هر يك از اين صاحب     : از جملـه  . ه كردنـد  ئ
 نقطـه نظـرات و احـساسات جمـع، عاليـق      ، جمع نيرومند و جـسور   ، روح جامعه  ،صداي مردم 

سروصـدا، نيـروي     ميني و قضاوت تبلور يافته، مظهر اخالقيات جامع، عقايـد بـي           مشترك، الهه ز  
 ). 56 :1385، اسحاقي (صلح طلب و قانون اكثريت

  
  سنجش افكار عمومي

. آيـد  بـه شـمار مـي    ابزار ارزشمندي براي ارزيابي وضـعيت افكـارعمومي       (Polling)“نظرسنجي”
يافتـه بـراي نـشان دادن عقايـد          سـازمان  هاي نظرسنجي عبارت است از اجراي اقدامات و تالش       

تـرين و بهتـرين    مردم نسبت به يك موضوع در يك محل خاص و مقطع زماني معين و متـداول        
تـرين روش    ، پرسش از خود فرد است كه كمترين و كاربردي          راه كسب آگاهي از افكار عمومي     

  ). 10 :1385 ،اسحاقي( پژوهش در اين زمينه، پژوهش پيمايشي است
  
  ند افكار عموميفراي

هـاي   به عنوان يك فرايند ارتباطي حاصل روابط بين ارتباطات ميان فردي و رسانه              افكار عمومي 
شود و  اي است كه در آن افكار مختلف ابراز مي ماعي پيچيدهتاين پديده، فرايند اج. جمعي است

. هـاي ديگـران اسـت   اين فرايند نتيجه بيان افكار و ابـراز نظر . گيرد در يك مسير جمعي قرار مي  
و وگوهـا    گفـت بتوانند افكار خود را در       كند تا افراد   اين امكان را فراهم مي      فرايند افكار عمومي  

ايـن فراينـد گـاهي بـه صـورت دوطرفـه بـين              . در مواجهه با ساير اعضاي گروه پرورش دهند       
  .گيرد كنشگران سياسي از يك طرف و آحاد مردم از سوي ديگر صورت مي

  
   افكار عموميمنشأ تشكيل

سه خصلت اين پديده اشاره     به   به دست داده شده، عموماً     در معدود تعاريفي كه از افكار عمومي      
در هـر سـه     . آشكار بودن، آگاهانه و هشيار بودن و از وسعت كافي برخوردار بـودن            . شده است 

 شـركت   آشكار بودن افكـار مـستلزم     اين  . است آشكار    ويژگي باال كيفيت ارتباطي افكار عمومي     
در كنـار هـم و   هـا   انـسان ها و در نتيجـه حـضور        افراد در تظاهرات جمعي، انتخابات، رفراندوم     

هـا در پيوسـتن      گوياي اراده آن   آگاهي مردم به وجود افكار عمومي     . هاست نآبرقراري رابطه بين    
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 در وسعت پديده نيز نشانه جمعي بودن آن و     . ها است  به صفوف ديگران و برقراري ارتباط با آن       
  .نتيجه رابطه اجتماعي است

گيريم، ممكن اسـت يـك خبـر بـيش از            كه ما در معرض تشعشعات خبري قرار مي        هنگامي
 چنانچه اين خبر براي شنوندگان جالـب توجـه باشـد   . كند ساير اخبار توجه ما را به خود جلب   

. شـود  مـي   مي افكار عمـو منشأ دهد و   واقعه مركزي را تشكيل مي  كهگويند    اصلي مي  خبر آن   به
. تر است  تر و مركزي   هر چقدر اين خبر با نيازهاي مختلف مردم بيشتر ارتباط داشته باشد، اصلي            
وع يك جنگ   رو يا ش   خبر يك زلزله، خبر تروريستي، يك سانحه هوايي، يك پيروزي انتخاباتي          

 ). 7 :1382 ،  هاشمي وفر سلطاني ( استنوعاز اين 
فته و خاموش يا بيدار و پرخروش، موقتي زودگذر يـا           مجموعه افكار يك ملت به خلقت خ      

دهـد، چـه در پـس        پايدار و بيدار صفحات كتاب و روانشناسي اجتماعي آن ملت را تشكيل مي            
 تفبـا پيـشر   .ريزد داري قرار دارد كه اساس و پايه آن را مي   هاي فرهنگي ريشه   اين افكار، ارزش  

ها در   ناخواه ملت وها و بلندگوها خواه  نظرسنجيگيري از ها و بهره   ورياامع و دستيابي به فن    وج
 سياسـي و    قهـاي ملـي و حقـو       هـا را وادار بـه پـذيرفتن ارزش         يابنـد و آن    ها حضور مي   دولت

ها را به تجمع،  كنند و با فراهم آمدن يا فراهم آوردن شرايط مناسب، پراكندگي   اجتماعي خود مي  
  .سازد دل ميها را به نيرو مب ها را به تشابه و ضعف تفاوت

مطالعه و انديشه در شكل و محتوا، نقش و معناي پديده كم شناخته افكار عمومي، نه تنها ما     
هـاي   كند، بلكه به توانمنـدي     ها نزديك مي   را به شناخت بهتر و بيشتر زواياي تاريك تاريخ ملت         

  .سازد بالفعل و بالقوه اين نيروي عظيم انساني بيش از پيش آگاه مي
  

  هاي جمعي در افكار عمومي نقش رسانه
نقش   گيري افكار عمومي ها در شكل  اغلب محققان ارتباطات نوين بر اين باورند كه رسانهتقريباً
هـا   با اين وجود، به لحاظ تجربي، بسيار دشوار است كه بخواهيم ميزان نقش رسانه        . دارند  مهمي

هـر  . قت مورد ارزيابي قرار دهـيم ها به د   نسبت به ساير مكانيسم     گيري افكار عمومي   را در شكل  
دهي رفتارهـاي انتخابـاتي مـردم        ها در شكل   هاي فراواني در خصوص نقش رسانه      چند پژوهش 

نيازمند زمان خيلي بيـشتري اسـت، زيـرا           انجام شد، اما اساساً  پژوهش در عرصه افكار عمومي         
ن حـال مطالعـاتي كـه بـه         با اي . باشد نتيجه فرايندهاي طوالني مي     ها و رفتارهاي عمومي    گرايش
  .شمارند اند، بي ها پرداخته ها بر افراد و نظرات آن ثر بر رسانهؤنقش م

همبـستگي معنـاداري وجـود        ها و افكارعمومي   ها ثابت كرد كه ميان رسانه      تمام اين پژوهش  
شود تا مـردم نيـز بـه     ها از يك موضوع سبب مي اين همبستگي نشان داد كه پوشش رسانه      . دارد

  ). 85ـ9، 60 :1385 ،اسحاقي (موضوع توجه كنندهمان 
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  شناسي تحقيق روش
بـا ابعـاد و       شـناخت علمـي   . جويـد  ن تمـسك مـي    بـه آ  شناخت الزمه حيات است و هر انسان        

هاي  ها و كانون    را به سوي آزمايشگاه    ها انسانهايي نو در افق گشود و        هاي خاص، روزنه   ويژگي
هـاي   گرفـت و هـدف     ها بود كه پژوهش شكل مي      وشبا اتخاذ روش يا ر    . دشپژوهش رهنمون   
  ). 27: 1385 ،ساروخاني (دشقابل تحقق   شناخت علمي

هرگز نبايد تصور كرد كه با تكيه بـر         . اند و ابعاد گوناگوني دارند     هاي اجتماعي پيچيده   پديده
رد، هـا را در نظـر آو       روش اي اجتماعي را حل كرد؛ بلكه بايـد تمـامي            توان مسئله  يك عامل مي  

جهات مثبت و منفي هر يك را شناخت و سپس يك يـا چنـد روش را برگزيـد و بـا واقعيـت                        
رشـد روزافـزون و فراگيـر    ). 63: 1385سـاروخاني،   (ها را بـه كـار بـست          انطباق بخشيده و آن   

  .استفاده از فضاي مجازي، آن را به يك مسئله اجتماعي تبديل كرده است
هـاي   اي خـصلت   يل ارتباط جمعي به شكل فزاينده     تحوالت اخير حاكي از آن است كه وسا       

كنند، بيشتر به مشاركت و فعاليت مخاطب وابـسته           اي بودن پيدا مي    اي بودن، و غير توده     دوطرفه
رود كه ايـن وسـايل بتواننـد همـه آحـاد جامعـه را                 تر آنكه ديگر كمتر گمان مي      شوند و مهم   مي

هـاي متنـوع و       ها، ابزارها، شـيوه     با محمل به جاي يك توده مخاطب ما       : پوشش قرار دهند   تحت
متفاوت ارتباطي مواجه هستيم كه طرفين ارتباط را در سطح و عمق متفاوتي از خلق معنا درگير                 

 ). 1385، گيويان( كند مي
 باعث تبديل شدن كـاربرانش بـه        فضاي مجازي متكي بر ديجيتالي شدن است، الزاماً        اگرچه

نشينند، بـدون آنكـه      ه شاه و گداي ارتباطي در مقابل هم مي        امروز!. عناصر ديجيتالي نشده است   
نكته نغز در اين است كه بر خـالف گذشـته چيـزي در جريـان                !  بزم محبتي گسترده باشد    الزاماً
فضاي مجازي، دست كم بالقوه و از نظر تحليلـي، طوفـاني اسـت كـه امكـان بـارآوردن                    . است

  ). همان( فرزندان ناهمسان را داشته است
ن معناست كه فضاي مجازي اين امكان را فراهم كرده اسـت كـه افـراد در فـضايي                   ه آ اين ب 

اي  ديگرگونـه  (communities) اي متفاوت با يكديگر پيوند بخورند و اجتماعات ديگر و به گونه
اجتماعاتي كه به دليل نداشـتن رابطـه هـم مكـاني و             . هايي خاص به وجود بياورند     را با ويژگي  

هاي قوي بايـد در فرديـت و خـاص           افيايي خاص و به خاطر وجود انگيزه      محدود شدن به جغر   
هـر اجتمـاع از كـاربران، اجتمـاع         . هاي عـام و مشتركـشان      بودنشان مطالعه شوند، نه با خصلت     

  ). 1385، گيويان(طور خاص شناخت  هاي است كه آن را بايد ب ويژه
 و   دارد هاي خبـري را    تسايسازي اخبار در     هاي برجسته  اين پژوهش درصدد بررسي روش    

 در  لذا به منظور شناخت ايـن نقـش،       . گيرد ها از ديد كارشناسان مورد ارزيابي قرار مي        اين روش 
تحليل محتوا روشـي اسـت       : استفاده شده است   دو روش پيمايش و تحليل محتوا     اين تحقيق از    

محتـواي پيـام    ”به بررسـي عنـصر      ). فرستنده، محتوا، كانال و مخاطب    (كه در بين عناصر ارتباط      
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و قابل استناد براي ارزيابي محتوا از منظري خـاص بـه              پرداخته و معياري منظم، علمي     “ارتباطي
  .دهد دست مي

را مورد بررسـي قـرار داده و        ها   سايتاخبار   ي كمي ادر اين تحقيق با استفاده از تحليل محتو       
  .پردازيم راج شده ميهاي استخ سپس به بررسي داده .شود ن استخراج ميآمتغيرها از درون 

آزاد تهران  هاي   دانشگاهدر قسمت ديگر از اين تحقيق به نظرسنجي از كارشناسان ارتباطات            
رداخته و از طريق    گيري شده و با پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند پ          كه به شيوه تصادفي نمونه    
  .پردازيم رات كارشناسان ميظتحقيق پيمايشي به بررسي ن

 كانون اصـلي پرسـشنامه بـه ايـن          .شود ج اين دو پژوهش با يكديگر مقايسه مي       و در نهايت نتاي   
سازي اخبار در  سازي اخبار كدام است؟ آيا بين برجسته ترين روش برجسته ال متمركز شد كه مهمؤس

ها و نظر دانشگاهيان در خصوص مسائل مهم و حساس جامعه، هماهنگي وجـود             صفحه اول سايت  
ها به عنـوان متغيـر مـستقل و هـدايت و             سازي اخبار صفحه اول سايت     ستهين ترتيب برج  ه ا دارد؟ ب 
  .شوند دانشگاهيان، متغير وابسته اين پژوهش محسوب مي دهي افكار عمومي شكل
  

   (Survey) روش پيمايش
  

  جامعه آماري
 نفر از اساتيد و دانشجويان مقطـع كارشناسـي          1454جامعه آماري اين تحقيق در روش پيمايش        

دانـشگاه علـوم و     (آزاد تهـران    هـاي    دانـشگاه دكتري رشته علـوم ارتباطـات اجتمـاعي         ارشد و   
حجـم نمونـه آن در سـطح        . )تحقيقات تهران، دانشگاه تهـران مركـز، و دانـشگاه تهـران شـرق             

  . ست  كارشناس ارتباطات ا304درصد اطمينان، 95
  

  (Contet Analysis)  روش تحليل محتوا
  . خبري از روش تحليل محتوا استفاده شده استهاي  براي بررسي محتواي سايت

  
  جامعه آماري

وجو در    كه از طريق جست    ستسي زبان ا  رهاي خبري فا   جامعه آماري اين تحقيق شامل تمام سايت      
اي از يـك   راهبرد اين تحقيق بر آن بوده است كـه نمونـه  . يدآ دست ميه  ب www.alexa.comسايت

گيـري    بـا يـك نمونـه     .  مشخصات كلـي آن را مـنعكس كنـد         ها و  سايت بتواند ابعاد مختلف ويژگي    
بـراي  . هـايي پـي بـرد      توان به برتري انعكاس اطالعات توسط چنين سـايت          ها مي  تصادفي از سايت  

هـاي مختلـف      هـايي بـا انـدازه      طـور مـساوي از سـايت        اطمينان از اينكه تحقيق اطالعات خود را به       
ولـي از آنجـا كـه بررسـي تمـام            بندي شـده بـوديم      اي طبقه  آوري كرده است ما به دنبال نمونه        جمع
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كه داراي  سايت برتر خبري فارسي 9 لذا به صورت انتخابي  .ها براي محقق امكان پذير نيست      سايت
  .ايم را براي انجام تحقيق گزينش كرده بودند alexaهاي برتر سايت  رتبه

  
  گيري روش نمونه

ـ        سايت خبري به ص    9 براي تحليل محتواي صفحه اصلي      روز  45مـدت   ه  ورت تمـام شـمار و ب
ـ . مورد بررسي قرار گرفـت ها  سايت، تمام اخبار موجود در )1389 آبان 30 تا 1389 مهر   15( ه ب
  .كار رفته  عنوان تيتر استخراج شد و جهت تحليل محتوا ب2387ين ترتيب ا

  
  واحد تحليل

 سـايت   9صـلي   هـاي صـفحه ا     واحد تحليل در اين بخش از پژوهش شامل تمام تيترها؛ عكـس           
ها به عنوان  واحد تحليـل در         بنابراين هر كدام از اين تيترها و عكس       . خبري مورد بررسي است   

  : اند هاي زير مورد بررسي قرار گرفته ها از جنبه هر كدام از تيترها و عكس. نظر گرفته شدند
يداد، انـدازه   نام سايت خبري، روز انتشار، عناصر خبري تيتر، ارزش خبري، منطقه جغرافيايي رو            

گيري تيتر، رو تيتر، تعداد تيتر، اولويت چيـنش          ، موضوع رويداد، جهت   )خبرسازان(تيتر، نشانگاه تيتر  
  .ترين مسئله روز اخبار، بار معنايي تيتر، اندازه عكس، نوع عكس، نحوه انتشار خبر، مهم

  
  سيماي پاسخگويان  1جدول 

  

  درصد فراواني متغير سيماي پاسخگويان
  3/56  171  مرد  جنسيت  8/43  133  زن
  8/40  128   سال30كمتر از 

  1/41  125  سال40ـ 30
  5/13  41   سال50ـ 40

  سن

  6/4  14   سال50بيش از 
  7/20  63  يدكتر  ميزان تحصيالت  3/79  241  كارشناسي ارشد

  9/57  176  ات تهرانقعلوم و تحقي
دانشگاه محل تحصيل   6/27  84  تهران مركز

  يا تدريس
  5/14  44  ان شرقتهر

  3/53  162  مجرد
  هلأوضعيت ت  7/44  136  هلأمت

  2  2  ساير
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هـاي آزاد    درصد را زنان كارشناس ارتباطات دانشگاه     8/43درصد جامعه آماري را مردان و       3/56
 تـا  30درصد در گروه سني   1/41 سال،   30ها در گروه سني كمتر از        ن  درصد آ 8/40.تهران هستند 

 سـال  50درصد در گروه سني بيشتر از 6/4 سال و 50 تا 40ر گروه سني درصد د5/13 سال،  40
درصـد داراي تحـصيالت   7/20درصـد داراي تحـصيالت كارشناسـي ارشـد و       3/79. قرار دارند 

درصـد  6/27درصد كارشناسان ارتباطات از دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات،          9/57 .دكتري هستند 
درصد جامعه نمونه را    3/53 .هستندنشگاه تهران شرق    درصد از دا  5/14از دانشگاه تهران مركز و      

  .دهند درصد به ساير موارد تشكيل مي2ها و  هلأدرصد را مت7/44مجردها و 
  

  هاي روش پيمايش و روش تحليل محتوا مقايسه يافته
خبـري از ديـدگاه     هاي   سايتسازي اخبار در     هاي برجسته  در اين تحقيق در صدد بررسي روش      

در ايـن قـسمت از تحقيـق بـا اسـتفاده از             . ايم آزاد تهران بوده  هاي   دانشگاهات  كارشناسان ارتباط 
آزاد تهران بـا    هاي   دانشگاهها به مقايسه نظرات كارشناسان ارتباطات        آزمون آماري مقايسه نسبت   
تابناك، خبرگزاري فـارس، عـصر ايـران،        ( سايت خبري پر بازديد      9نتايج تحليل محتواي اخبار     

ـ . پـردازيم  مـي )  سي فارسـي   . بي . جهان نيوز، ايسنا، جنبش راه سبز، بي       آفتاب، مهرنيوز،  يـن  ه ا ب
 و در اولين مقايسه زوجـي نظـر كارشناسـان ارتباطـات             نيمك ميمنظور از مقايسه زوجي استفاده      

آزاد تهران در خصوص مسائل و اخبار مورد توجه كارشناسان با تيترهاي داخلي و              هاي   دانشگاه
  .گيرد ار ميخارجي مورد بررسي قر

  
هاي آزاد تهران با ميزان       مقايسه اخبار برجسته شده از نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه        

  تيترهاي اخبار داخلي و خارجي
  

  هاي آزاد تهران در خصوص نوع  اخبار توزيع نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه  2جدول 
  ها  برجسته شده در سايت

  
  درصد  اوانيفر  مسئله  و اخبار برجسته شده

  7/74  227  داخلي
  3/25  77  خارجي
  100  304  جمع 

  
هـا   سايتدرصد كارشناسان ارتباطات معتقدند كه مسائل  داخلي در    7/74بر اساس جدول فوق،     

  . دانند نان نيز اخبار و مسائل خارجي را برجسته شده ميآدرصد 3/25اند و فقط  برجسته شده
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  هاي خبري  برجسته شده در سايتتوزيع فراواني نوع اخبار   3جدول 
  

  درصد  فراواني  هاي  خبري منطقه رويداد اخبار در سايت
  73  1742  داخلي
  4/15  368  خارجي
  9/10  260  هردو

  7/0  17  هيچ كدام
  100  2387  جمع 

  
درصـد اخبـار مربـوط بـه مـسائل       73دست آمده از تحليل محتوا  مشخص شـد كـه            هدر نتايج ب  
درصـد  7/0درصد تيترها معطوف به هردو طرف و        9/10مسائل خارجي،   درصد به   4/15داخلي،  

  .شدند به هيچكدام مربوط مي
ها بـراي مقايـسه نـسبت نظـرات كارشناسـان ارتباطـات             فرضيه آزمون آماري مقايسه نسبت    

  خبري نشان داد كـه     هاي سايتآزاد تهران در خصوص نوع اخبار برجسته شده در          هاي   دانشگاه
  .توان رد كرد درصد نمي5 داري معنيطح فرضيه فوق را در س

آزاد تهـران در    هـاي    دانـشگاه توان نتيجه گرفت كه نظـر كارشناسـان ارتباطـات            بنابراين مي 
  .خبري قرار داردهاي  سايتسازي   همسو با برجستهخصوص اخبار داخلي دقيقاً

  
 خبـري   هاي آزاد تهران نسبت به سايت     هاي مقايسه نگرش كارشناسان ارتباطات دانشگاه    

  هاي خبري گيري اخبار سايت با جهت
  

گيري  هاي آزاد تهران در خصوص جهت توزيع نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه  4جدول 
  هاي خبري سايت

  

 درصد  هاي خبري از نظر كارشناسان نگرش سايت

 1/21  مثبت

 9/42  منفي

 2/13  خنثي

 2/19  دو پهلو

 100  جمع
  

درصد كارشناسان ارتباطـات نـسبت      1/21توان دريافت، تعداد     هاي بخش پيمايش مي     از جدول 
درصد 2/9درصد نگرش خنثي و     2/13درصد نگرش منفي،    9/42نگرش متبت؛   ها   سايتبه اخبار   

  . نگرش دوپهلو دارند
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  هاي خبري گيري اخبار در سايت توزيع فراواني جهت   5جدول
  

 درصد  هاي  خبري  نگرش سايت

 2/42  مثبت

 6/39  منفي

 6/24  ثيخن

 5/3  دو پهلو
 100  جمع

  
درصـد  2/42بـه ميـزان   ها  گيري سايت جهتآمده از تحليل محتوا مشخص شد  دسته  از نتايج ب  

درصـد تيترهـا نگـرش خنثـي و      6/24 درصـد نگـرش منفـي،     6/39اخبار داراي نگـرش مثبـت،       
  .دهستندرصد داراي نگرش دو پهلو نسبت به مسائل و اخبار 5/3

ها بـراي مقايـسه نـسبت نظـرات كارشناسـان ارتباطـات             مقايسه نسبت فرضيه آزمون آماري    
خبـري  هـاي    سـايت اخبـار برجـسته شـده در        گيري   جهتآزاد تهران در خصوص     هاي   دانشگاه

  .توان رد كرد درصد نمي5 داري معنيفرضيه فوق را در سطح 
  

ران بـا   هـاي آزاد تهـ     ترين مطلب مورد پيگيري كارشناسان ارتباطات دانشگاه       مقايسه مهم 
  .اند هاي خبري بيشتر به آن پرداخته موضوعاتي كه سايت

  

ترين مطلب  هاي آزاد تهران در خصوص مهم توزيع نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه   6جدول 
  مورد پيگيري

  

  درصد  فراواني  موضوع اخبار داخلي برجسته شده
  6/2  8  نظامي

  9/30  80  روابط خارجي
  31,99/31  97  )امور داخلي كشور(سياسي 
  3/26  94  اقتصادي

  6/3  11  حوادث و اتفاقات
  3/1  4  امور قضايي

  2  6  ورزشي
  3/1  4  فرهنگي، اجتماعي هنري،
  100  304  جمع 

  
درصد كارشناسان ارتباطات موضـوعات سياسـي را        9/31هاي بخش پيمايش     بر اساس جدول  

  .درصد قرار دارد9/30ارجي با دانند، سپس موضوعات روابط خ كنند و آن را مهم مي پيگيري مي
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  هاي خبري توزيع فراواني موضوعات سايت   7جدول
  

  درصد  فراواني  موضوع تيتر
  8  192  نظامي، دفاعي، جنگي، خشونت

  15,6  373  الملل  روابط خارجي، روابط بين
  4/25  607  سياسي، امور داخلي كشورها

  14  334  اقتصادي، تجاري، كشاورزي، توسعه
  6  143  داشتپزشكي، به

  4/1  33  حوادث و اتفاقات
  4/3  80  قضايي،  جرم، حقوق بشر

  5,4  129  انرژي، محيط زيست
  4,8  115  هنري

  6,5  154  فرهنگي
  0,5  11  تاريخي
  9/1  46  اجتماعي
  1/3  74  مذهبي
  5/1  36  ساير

  100  2387  جمع 
  

موضـوعات سياسـي بـا      مشخص شد كـه      7دست آمده از تحليل محتوا و در جدول          ه از نتايج ب  
  .اند درصد برجسته شده6/15الملل با  درصد، موضوع روابط خارجي و بين4/25

ها بـراي مقايـسه نـسبت نظـرات كارشناسـان ارتباطـات             فرضيه آزمون آماري مقايسه نسبت    
برابـر  بـا    خبري هاي سايتآزاد تهران در خصوص موضوع اخبار برجسته شده در     هاي   دانشگاه

 قرار ندارد، لذا فرضيه فوق را در سطح         ) Z>ـ   96/1(مقدار در ناحيه بحراني     اين  .  است 31/12
  .توان رد كرد درصد نمي5داري  امعن

آزاد تهـران در    هـاي    دانـشگاه توان نتيجه گرفت كه نظـر كارشناسـان ارتباطـات            بنابراين مي 
  .خبري استهاي  سايتسازي   همسو با برجستهترين موضوع خبري دقيقاً خصوص مهم
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هاي آزاد تهران    ترين ارزش خبري مورد نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه        مقايسه مهم 
  هاي خبري ترين ارزش خبري مورد استفاده در سايت با مهم

  
ترين ارزش  هاي آزاد تهران در خصوص مهم توزيع نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه   8جدول 

  خبري
  

  درصد  فراواني  ارزش خبري
  3/5  16  برخورد
  9/3  12  دربرگيري
  2/8  25  شهرت

  3/4  13  عجيب و استثنا
  6/2  8  فراواني

  5/11  35  شهرت+برخورد
  24  73  دربرگيري+شهرت

  1,6  5  عجيب+دربرگيري
  4,6  14  دربرگيري+فراواني
  5,6  17  دربرگيري+برخورد

  28,3  86  شهرت+دربرگيري+برخورد
  1,3  4  شهرت+برخورد+فراواني

  100  304  جمع 
  
آزاد تهـران   هـاي    دانشگاه درصد كارشناسان ارتباطات     3/28شود كه     چنين نتيجه مي   بق جدول ط

تـرين ارزش خبـري       درصـد مهـم    3/28شهرت را بـه ميـزان       +دربرگيري+ارزش خبري برخورد  
 درصـد در    5/11شهرت بـا    + درصد و برخورد   24دربرگيري با   +دانند و ارزش خبري شهرت     مي

  .رتبه هاي بعدي هستند
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  هاي خبري توزيع فراواني ارزش هاي خبري در سايت   9جدول
  

  درصد  فراواني  ارزش خبري
  3/7  174  برخورد
  25  597  دربرگيري
  29,8  711  شهرت

  6/0  15  عجيب و استثنا
  2/3  76  فراواني

  1/8  194  شهرت+برخورد
  9/4  118  دربرگيري+شهرت
  5/0  11  دربرگيري+عجيب
  2/2  53  دربرگيري+فراواني
  6/7  181  دربرگيري+دبرخور
  2/1  29  شهرت+دربرگيري+برخورد

  1  24  برخورد+فراواني
  5/0  13  شهرت+فراواني

  4/0  9  شهرت+برخورد+فراواني
  2/0  5  برخورد+دربرگيري+فراواني

  4/7  177  بدون ارزش خبري
  100  2387  جمع 

  
درصـد، ارزش خبـري     8/29از جدول تحليل محتـوا مـشخص شـد ارزش خبـري شـهرت بـا                 

درصـد در مراتـب     2/1شـهرت بـا     +دربرگيري+ وارزش خبري برخورد     درصد،25ربرگيري با   د
  .بعدي قرار دارند

ها بـراي مقايـسه نـسبت نظـرات كارشناسـان ارتباطـات             فرضيه آزمون آماري مقايسه نسبت    
خبـري  هـاي    سـايت كار رفته در تيتر اخبار       هآزاد تهران در خصوص ارزش خبري ب      هاي   دانشگاه
قـرار دارد، لـذا فرضـيه فـوق را در           ) Z>ـ   96/1(اين مقدار در ناحيه بحراني      .  است 41برابر با   
  .توان رد كرد درصد مي5داري امعنسطح 

آزاد تهـران در    هـاي    دانـشگاه توان نتيجه گرفت كه نظـر كارشناسـان ارتباطـات            بنابراين مي 
  .ست خبري همسو نيهاي سايتبا ارزش خبري برجسته شده در  خصوص ارزش اخبار،
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تـرين مـسئله      ترين مسئله و خبر برجسته شـده از نظـر كارشناسـان بـا مهـم                مقايسه مهم 

  هاي خبري برجسته شده در سايت
  

ترين خبر  هاي آزاد تهران در خصوص مهم  توزيع نظر كارشناسان ارتباطات دانشگاه 10جدول 
  هاي خبري برجسته شده در سايت

  
آزاد هـاي    دانـشگاه از روش پيمايش اين پژوهش چنين نتيجه شد كـه كارشناسـان ارتباطـات               

درصد مربـوط بـه سـفر       9/34ها،   درصد اخبار مربوط به هدفمند سازي يارانه      5/35تهران در حد    
  . دانند  ميدرصد در مورد سفر احمدي نژاد به لبنان را مهم1/18رهبري به قم و 

  درصد فراواني هاي  خبريسايتترين مسئله  و خبر برجسته شده در مهم
  1/18  55  سفر احمدي نژاد  به لبنان

  9/34  106  سفر رهبر به قم
  5/35  108  ها هدفمندسازي يارانه

  6/3  11  5+1نشست اجالس 
  6/1  5  وقف دانشگاه آزاد اسالمي

  6/1  5  اعتراض و اعتصاب در فرانسه
  3/1  4  انتخابات پارلمان آمريكا

  3/3  10  اي آسياي شرقيسفر اوباما به كشوره
  100 304 جمع
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  هاي خبري توزيع فراواني مسائل روز مطرح شده در سايت  11جدول 

  
  درصد  فراواني  مسائل  روز مطرح شده
  2/2  52  سفر احمدي نژاد به لبنان

  1/3  75  سفر رهبري به قم
  5/4  107  هدفمند كردن يارانه

  5/1  35  5+1اجالس 
  2/0  4  نجات معدنچيان شيليايي

  7/0  16  وقف دانشگاه آزاد
  2/1  28  اعتراض و اعتصاب در فرانسه
  5/0  13  انتخابات پارلمان آمريكا

  8/0  18  برگزاري نمايشگاه مطبوعات
  1/0  2  سفر اوباما به كشورهاي آسياي شرقي

  4/1  34  انرژي هسته اي
  9/1  46  تحريم ايران

  5/0  13  مسائل  مربوط به لبنان
  4/0  9  قتل در ميدان كاج
  1/2  49  المپيك آسيايي

مطالب مربوط به حمله يا مذاكره با 
  ايران

10  4/0  

  6/0  14  اسناد ويكي ليكس
  3/1  32  فلسطين

  05/0  1  سيل در پاكستان
  4/1  34  مريكا آمسائل مربوط به
  S300 11  5/0موشك هاي 
  7/74  1784  ساير

  100  2387  جمع 
  

خبري مورد بررسي نيز بـه      ي  ها سايتاز روش تحليل محتواي اين پژوهش چنين نتيجه شد كه           
درصد مربوط بـه سـفر رهبـري بـه قـم،            1/3ها،   درصد مربوط به هدفمند سازي يارانه     4/4ميزان  

  .اند درصد به سفر احمدي نژاد به لبنان را برجسته كرده2/2
ها بـراي مقايـسه نـسبت نظـرات كارشناسـان ارتباطـات             فرضيه آزمون آماري مقايسه نسبت    

  خبريهاي سايتترين مسائل و اخبار برجسته شده در      ن در خصوص مهم   آزاد تهرا هاي   دانشگاه
 قرار ندارد، لذا فرضـيه فـوق را در          )Z>ـ   96/1(اين مقدار در ناحيه بحراني      .  است 25برابر  با    

  .توان رد كرد درصد نمي5داري  امعنسطح 
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 تهـران در    آزادهـاي    دانـشگاه توان نتيجه گرفت كه نظـر كارشناسـان ارتباطـات            بنابراين مي 
هـاي   سايت همسو با مسئله برجسته شده در        ترين مسئله برجسته شده اخبار دقيقاً      خصوص مهم 
  .خبري است

  
  گيري نتيجه

سـازي   گيري اولويت اخبـار از طريـق برجـسته         هدف اصلي اين تحقيق شناخت چگونگي شكل      
مـايش و  براي دسـتيابي بـه ايـن هـدف از دو روش پي        .خبري است هاي   سايترويدادها توسط   

  . تحليل محتوا استفاده شد
هـاي خبـري بـراي       طبق اين نظريه، رسـانه    . سازي بود  نظريه پايه اين تحقيق، نظريه برجسته     

شان   و القاي خود به مخاطبان     تأثيربزرگ كردن و برجسته ساختن رويدادهاي مختلف، سعي در          
  .پندارند رجسته مين رويدادها را بآها  در نتيجه مخاطبان نيز مانند رسانه. را دارند

  :پردازيم يري ميگ از اين دو روش به نتيجهت آمده دس هبا توجه به نتايج ب
    و پـسند كارشناسـان ارتباطـات    خبري مورد مطالعه  هاي   سايتمندي به    با بررسي ميزان عالقه

آزاد نشان داد كه بيش از يك سـوم كارشناسـان ارتباطـات بـه سـايت خبـري                   هاي   دانشگاه
زنـان  را  درصـد   18نـان مـردان و      آدرصـد از    18از اين ميـان      .مندند فارسي عالقه سي   .بي .بي

پسندند داراي سـن      سي فارسي را مي    .بي.درصد افرادي كه سايت بي    4/16 .هندد تشكيل مي 
درصـد  9/3 سال قرار دارنـد،      40 تا   30درصد در گرده سني     1/14ند و    هست  سال 30كمتر از   

درصد افرادي كـه    8/9.  سال سن دارند   50د بيش از    درص6/1 سال و    50 تا   40در گروه سني    
 سي فارسي را مورد توجه قرار دارند داراي تحـصيالت كارشناسـي ارشـد و                . بي .سايت بي 

 درصد در دانشگاه علوم و تحقيقات تهران،        5/6درصد داراي تحصيالت دكتري هستند،      9/2
ز مشغول تحـصيل يـا      درصد در دانشگاه تهران مرك    6/2درصد در دانشگاه تهران شرق و       6/3

 2/8مند هستند تعـداد       سي عالقه  . بي .از ميان كساني كه به سايت خبري بي       . تدريس هستند 
 . مجرد هستند6/4هل و أدرصد مت

  هاي آزاد نشان داد كـه    كارشناسان ارتباطات دانشگاهبا بررسي ميزان پيگيري اخبار داخلي توسط
از ايـن ميـان   . كنند ي اخبار داخلي را پيگيري مي بيش از يك سوم كارشناسان ارتباطات تا حدود       

درصـد افـرادي داراي سـن       4/18. دهند زنان تشكيل مي  را  درصد  18/0درصد آنان مردان و     4/19
 40درصد در گروه سـني  9/5 سال قرار دارند، 40 تا  30درصد در گرده سني     8/10 و   30كمتر از   

صـد افـراد داراي تحـصيالت       در2/31.  سـال سـن دارنـد      50درصـد بـيش از      9/2 سال و    50تا  
 درصد در دانشگاه علـوم و  3/21درصد داراي تحصيالت دكتري هستند،   9/6كارشناسي ارشد و    

درصـد در دانـشگاه تهـران مركـز         1/13درصد در دانشگاه تهـران شـرق و         6/3تحقيقات تهران،   
عـداد  كننـد ت   از ميان كساني كه خبرهاي داخلي را پيگيري مي        . مشغول تحصيل يا تدريس هستند    

 .شوند درصد به ساير موارد مربوط مي9/1 مجرد و 19درصد متأهل و 1/17
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       آزاد نشان داد  هاي   دانشگاه كارشناسان ارتباطات    با بررسي ميزان پيگيري اخبار خارجي توسط
از  .كننـد  از كارشناسان ارتباطات تا حدودي اخبار داخلي را پيگيـري مـي    كه در حدود نيمي   

درصـد افـرادي   9/26 .هنـد د تـشكيل مـي  درصد زنـان  23نان مردان و  درصد آ 6/24اين ميان   
درصد در  5/6 سال قرار دارند،     40 تا   30درصد در گرده سني     1/12 و   30داراي سن كمتر از     

 درصد افـراد داراي  1/39.  سال سن دارند   50درصد بيش از    9/1 سال و    50 تا   40گروه سني   
درصـد در  9/29ت دكتـري هـستند،   درصد داراي تحصيال5/8تحصيالت كارشناسي ارشد و     

درصـد در   8/14درصـد در دانـشگاه تهـران شـرق و           9/2دانشگاه علوم و تحقيقات تهـران،       
از ميان كساني كه خبرهاي خـارجي       . دانشگاه تهران مركز مشغول تحصيل يا تدريس هستند       

درصد به ساير مـوارد مربـوط   9/1 مجرد و 21هل و أدرصد مت6/24كنند تعداد  را پيگيري مي 
 .شوند مي

       ،تـرين منبـع    درصـد اينترنـت را مناسـب   4/71با بررسي منبع مورد نظر كارشناسان ارتباطـات
از ميـان منـابعي   . كنند درصد استفاده مي1/20د و سپس از ماهوره به ميزان        كنن كسب خبر مي  

درصـد قابـل اعتمـادترين منبـع خبـري      6/56كه كارشناسان به ان اعتماد دارند، اينترنـت بـا         
 دسترسي دارنـد    ها سايتدرصد كارشناسان از طريق اينترنت پرسرعت به        8/39 .بي شد ارزيا

  .كنند درصد آنان از فيلترشكن استفاده مي6/58و 
 

هاي  سازي سايت آزمون آماري نشان داد كه كارشناسان ارتباطات دانشگاه آزاد تهران تحت تأثير برجسته      
 .درصد مورد تأييد قرار گرفت95طح اطمينان خبري قرار دارند و از طريق آزمون آماري و در س

  
  پيشنهادها

             بنابراين . برخوردار است بسياري  اين پژوهش نشان داد كه تعداد ارزش خبري تيتر از اهميت
 .خبرهاي اول بايد از تعداد ارزش خبري بيشتري برخوردار باشند

    بـر   تباطـات شـديداً   خبري و همچنين كارشناسـان ار     هاي   سايتدست آمده    هبر اساس نتايج ب 
تواننـد بـه     خبري مي هاي   سايتبنابراين  . كيد دارند أكشورها ت ) امور داخلي (مسائل  سياسي    

 بـه مـسئله سياسـي نپردازنـد و          موضوعات ديگر نيز به همان اندازه اهميت دهند تـا صـرفاً           
 .تعادلي بين موضوعات خبري برقرار كنند

 براي كسب اخبار متناقض و رويـدادهايي كـه تـازه           ها نشان داد كه كارشناسان ارتباطات        يافته
هـاي جمعـي     ساير رسانه  .كنند و به آن اعتماد دارند      اتفاق افتاده است از اينترنت استفاده مي      

 . اين اعتماد را براي خود كسب كنند،توانند با ارائه اخبار درست نيز مي

 كه همراه با فايل تـصويري اسـت     بيشتر به اخباري     ،ها نشان داد كه كارشناسان ارتباطات      يافته
توانند از اين نكته براي ساير اخبار خود نيـز لحـاظ             خبري مي هاي   سايتكنند، لذا    توجه مي 

 .كنند و خبرها را همراه با فايل ويدئويي موجود انتشار دهند
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 ديگـر   هـاي  سايتپسندند،    سي فارسي را مي    . بي .نجا كه بيشتر كارشناسان سايت خبري بي      آاز  
 .هاي اين سايت خبري استفاده كنند ا استفاده از تكنيكخبري ب

   خبري نسبت به رويدادها نگرش منفي دارند و كمتـر از اخبـاري كـه فاقـد                 هاي   سايتبيشتر
خبـري  هـاي    سـايت . انـد  كـرده منفي يا مثبت به موضـوعات باشـد را اسـتفاده            گيري   جهت
  .تعديل دهندخود را گيري  جهتتوانند با تيترهاي خنثي يا دوپهلو  مي
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