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 چکیده
در این مقاله، به بررسی تطبیقی تحوالت سیاسی کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا، در دو سایت 

سایت بی.بی.سی فارسی و مقاله این است که  بی.بی.سی فارسی و ایرنا پرداخته شده است. مسأله اصلی
ایران (ایرنا) چگونه اخبار مربوط به تحوالت سیاسی کشورهاي عربی و  سایت خبرگزاري جمهوري اسالمی

جامعه دهند؟ چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار در این دو سایت وجود دارد؟ شمال آفریقا را پوشش می
باشد و می 2011به این تحوالت در این دو سایت مورد بررسی در سال  آماري این تحقیق کلیه اخبار مربوط

هاي که تفاوت معناداري بین سایتدهد هاي تحقیق نشان مییافتهاز روش تحلیل محتوا استفاده نموده است. 
هاي ایرنا و یعنی سایت ؛وجود نداردخاورمیانه و شمال آفریقا کشورهاي تحوالت از نظر  ،مورد بررسی

همچنین  اند و تفاوتی در بین آنها نیست.پوشش خبري داده ،را به یک نسبتا این کشوره ،ی.سی فارسیبی.ب
اند. سایت بی.بی.سی فارسی بیشتر هر دو سایت مورد بررسی، بیشتر مطالب خود را به صورت خبر ارائه کرده
ارائه مطالب خود، بیشتر از عنصر  از سایت ایرنا از گزارش، تحلیل و تفسیر استفاده کرده است. سایت ایرنا در

و ارزش » چه«استفاده کرده، اما سایت بی.بی.سی از عنصر خبري  »شهرت«و ارزش خبري » که«خبري 
اند. گیري منفی داشتهبیشتر استفاده کرده است. بیشتر مطالب دو سایت نسبت به دولت، جهت» برخورد«خبري 

اند. هم گیري خنثی داشتهر مطالب خود، نسبت به مردم جهتگیري نسبت به مردم، دو سایت در بیشتدر جهت
هاي سایت ایرنا و هم سایت بی.بی.سی فارسی در بیشتر مطالب خود، در ارائه مطالب مربوط به رویداد

 اند.بندي خاصی استفاده نکردهکشورهاي مورد بررسی از قاب
 
ل آفریقا، سایت بی.بی.سی فارسی، سایت ها: تحوالت سیاسی، کشورهاي عربی خاورمیانه و شماکلیدواژه

 خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا).
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 مقدمه
هاي نوین ارتباطی همچون و گسترش تکنولوژياتی اطالعبا ورود به جامعه 

اند توانسته -اخبار رادیویی و تلویزیونی -هاي خبري به مانند خلف خوداینترنت، سایت
یکی از منابع اصلی کسب اخبار براي  ،باشند و امروزه خود را بر مخاطبان داشته تأثیر

 را ايتازه وضعیت آن، نظیربی هايقابلیت و وب جهانی باشند. شبکهمخاطبان می
 سبب به ،اندیشمندان برخی کهطوري به است، گشوده نوین هايرسانه رويفرا

 شبکه. کنندمی یاد »هارسانه دوم عصر« عنوان با آن از دوران این خاص هايویژگی
 اخبار به جهان مردم از نفر هامیلیون دسترسی نحوه در شگرف تحولی تارنماها جهانی

 توانندمی افراد امروزه گوناگون، هايپیوند ایجاد با. است آورده وجودبهات اطالع و
 ارائه تارنماها کهات اطالع و اخبار از دریایی به شوند، خارج منزل از کهآن بدون
 نوین هايفناوري روزافزون پیشرفت با واقع، باشند. در داشته دهند، دسترسیمی

 و الکترونیکی هايروزنامه تکامل و رشد آن، تبع به و اینترنت پیدایی و ارتباطی
 نحوه و مطالعه خبر، کسب وجو، جست شیوه در شگرف تحولی خبري، تارنماهاي

 ارتباطات و فرهنگ »سازيجهانی« ترنتاین. است آمده وجودبه رویدادها از مردم آگاهی
 هايرسانه مرزهاي و آورده همراه خود با حاضر عصر ویژگی ترینمهم مثابهبه را

، 1381 تانکارد، و سورین( است داده پیوند همبه نیز را شنیداري و دیداري مکتوب،
ار را اخب هااز جمله سایت هاواضح است که بخش وسیعی از اخبار رسانه). 27ص

دهد. یک بعد پوشش تشکیل می ،المللی اخباربین پوشش المللی با عنوانخارجی و بین
هاي اخبار مربوط به کشور ها،هریک از رسانهالمللی اخبار این است که چگونه بین

 منطقه خاورمیانه ،اخیر هايسال . طیدهنددیگر یا به طور کلی جهان را پوشش می
که از تحوالت سیاسی  مدتیخصوص به .است بوده رسازخب و پرتنش ايمنطقه همواره

 خود به را ايمنطقه و المللیبین اخبار از توجهی قابل سهم ،گذرداین منطقه می
 هايشبکه ايرسانه متنوع تولیدات از فراوانی حجم کهطوري به ،است داده اختصاص
 ،لوهانبه گفته مک است. با توجه یافته این تحوالت اختصاص به المللیبین پرمخاطب

توان گفت که این تحوالت به کشور جهان امروزه به مثابه یک دهکده است. پس نمی
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هاي هر کشور با توجه به رسانه ،شود. در این بینیا کشورهاي خاصی محدود می
اند که اخبار مربوط به این هاي حاکم بر آن رسانه سعی کردهها و ایدئولوژيسیاست

 کنار در فارسی سایت بی.بی.سی جدید، هايرسانه دوران در کنند.تحوالت را منعکس 
 خود نفوذ دامنه پیش از بیش گسترش در سعی ،آن تلویزیونی و رادیویی هايایستگاه

به عنوان  ،اندازي شده استراه 2001که در ماه مه  این سایت خبري .دارد خاورمیانه در
آن است تا  توسعه، بر حال در هايرکشو براي که غربی پرمخاطب هايیکی از رسانه

سوق دهد.  ،هاهاي مطابق با صاحبان این رسانهمخاطبان خود را به سمت سیاست
سایت خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) نیز به عنوان یک سایت ملی، براي 

هر روزه اخبار مربوط به تحوالت خاورمیانه و کشورهاي شمال آفریقا را  ،مردم ایران
 این از یکی تحلیل و تجزیه با شود در این پژوهشزتاب داده است. بنابراین تالش میبا

 نظام اندازي شده است،راه توسعه حال در هايکشور براي که غربی هايسایت
 ،نسبت به حوادث و تحوالت اخیر غربی را رسانه این بر حاکم سیاسی و ایدئولوژیک

 مواجهه، نوع تواندمی طبیعی، طور به اختی،شن و بازکاوي چنین نتیجۀ. کرد بازکاوي
 روشنی به را، ايرسانه رقیبان ايرسانه هايسیاست مقابل در العملعکس و برخورد
تحقیق حاضر به تحلیل محتواي اخبار سایت  ،براي نیل به این مهم .سازد مشخص

(ایرنا) سایت خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران  وب با آن بی.بی.سی فارسی و مقایسه
 . بنابراین سؤاالت این تحقیق عبارتند از: استپرداخته 

سایت بی.بی.سی فارسی و سایت خبرگزاري جمهوري اسالمی(ایرنا) چگونه و  -1
اخبار مربوط به تحوالت سیاسی کشورهاي عربی و شمال آفریقا را  ،به چه میزانی
 دهند؟پوشش می

 ورها در این دو سایت وجود دارد؟چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار این کش -2
هاي خبري برجسته شده در اخبار مربوط به تحوالت سیاسی کشورهاي ارزش -3

 داري میان آنها وجود دارد؟مورد بررسی این دو سایت خبري کدامند؟ آیا تفاوت معنی
عناصر خبري برجسته شده در اخبار مذکور این دو سایت خبري کدامند؟ آیا  -4
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 اري میان آنها وجود دارد؟دتفاوت معنی
سبک ارائه مطلب (گزارش، تحلیل و تفسیر و ...) در مطالب مربوط به تحوالت  -5

 چگونه است؟ سیاسی کشورهاي مورد بررسی این دو سایت خبري
ها چگونه است؟ آیا تفاوت گیري این دو سایت نسبت به مردم و دولتجهت -6
 داري بین آنها وجود دارد؟معنی
در مورد تحوالت سیاسی کشورهاي مورد بررسی از چه  ،یت مورد بررسیدو سا -7
 اند؟بندي استفاده کردهقاب

 
 چارچوب نظري

سازي به عنوان چارچوب سازي و چارچوبهاي برجستهدر این مقاله، نظریه
ویژه ها، بهت که رسانهاین اس ،هاسازي رسانه. منظور از برجستهاندنظري انتخاب شده

هاي مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم هاي خبري و برنامهو گزارش در اخبار
اي از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و را به مجموعه

 ،شود که بعضی از مسائل خاصپوشی کنند. حاصل کار این میموضوعات دیگر چشم
ا به بحث گذاشته هقلمرو رسانهتوسط بسیاري از مردم در سپهر عمومی و خارج از 

شود (سولیوان، و همکاران، که به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمیشود، درحالیمی
 ).59،ص1389زاده، محمد، به نقل از مهدي
کننـد کـه مـا    هاي جمعـی تعیـین مـی   سازي فرآیندي است که در آن رسانهبرجسته

نظر کـرد  ه در این باره شروع به اظهـار سی کدرباره چه بیندیشیم و نگران باشیم. اولین ک
متوجه این مطلب شد. لیپمن بعـداً اظهـار داشـت کـه      1920والتر لیپمن بود که در سال 
او معتقد بـود کـه عمـوم     شود.ري تصویر در اذهان همه ما میرسانه باعث ایجاد یک س

بلکـه نسـبت بـه     ،دهنـد العملـی از خـود نشـان نمـی    مردم درباره حوادث واقعی عکس
دهنـد.  عکس العمل نشـان مـی   ،تصاویري که در ذهنشان از مسائل و واقعیت نقش بسته

سازي براي تغییر دادن تمامی وقایعی که در محیط اطـراف  به همین دلیل فرآیند برجسته
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(ویلسون  »کندتر که قابل بحث براي ما باشد عمل میدهند به یک مدل سادهما روي می
 ،ها با برجسته کردن اخبار تحـوالت ایـن کشـورها   انهرس ).112، ص 2001، 1و ویلسون

باعث شدند که از بین همه رخدادها و اتفاقاتی که در جهان هر روزه در حـال رخ دادن  
 به عنوان اولویت فکري و خبري مردم قرار گیرد. ،است، اخبار مربوط به این تحوالت

ردم و تعیین شناخت و نگرش م ها بررسانه تأثیرمدعی  ،سازينظریه برجسته
و  هاسازي بعضی از موضوعهاي ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجستهاولویت
ها به برجسته به این معنا که رسانه ؛در قالب خبر و گزارش خبري است ،رویدادها

 ،گذارندمی تأثیرمردم ات اطالعها و رویدادها، بر آگاهی و ساختن بعضی از موضوع
توانند تعیین کنند که بیندیشند، اما می» چگونه«ند که مردم توانند تعیین کنگرچه نمی

ها سازي فرآیندي است که طی آن رسانهبرجسته ،ايبه لحاظ رسانه بیندیشند.» درباره چه«
بگذارند و تصاویر ذهنی مردم را  تأثیرخواه کنند تا بر ذهنیت مخاطبان به نحو دلسعی می

بانی و خود شکل دهند. این امر از طریق دروازهاي هاي رسانهبراساس اهداف و سیاست
-گیرد. در واقع در این فرآیند اولویتصورت عملی به خود می ،بندي اهمیت رویدادهارده

سازد. نظریه هاي خبري مشخص میمیزان نوع رویدادها را در بخش ،هاي رسانه
چه رویدادهایی باید  کنندها تعیین میکند که رسانهسازي بر این دیدگاه تکیه میبرجسته

ها دهد که رسانهسازي به این جهت روي میرد، برجستهاز منظر خُ«مهم و برجسته گردد و 
امل وها عگران و نویسندگان رسانهبانی، گزارشخصلت دروازه ،باید دست به گزینش بزنند

ر چه د ،گیرند چه چیزيها هستند که تصمیم می. این رسانههستندسازي مهمی در برجسته
 ).22ص  ،1378 زاده،هیان و رضويل(دهقان، عبدال »شودزمانی و چگونه منتشر می

ها افکار رسانهتوان گفت که میسازي، نظریه چارچوببراساس از دیگر سو، 
کشانند و آن را در قاب و عمومی را به سمت و سوي موضوعی که دلخواه است می

، رویدادها و موضوعات مورد سانهر کنند. صاحبانمیو برجسته قالبی خاص ارایه 
 ،بینکنند و در این ه میئخود سازماندهی و ارا و دلخواه پردازش را به شکل مطلوب

                                                      
1 Wilson &Wilson 
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هاي که همراه پیام است به مدد چارچوب ..و. نحوه بیان، انتخاب واژه و لحن
و کند اي آماده را دریافت میآیند و سرانجام، این مخاطب است که بستهساخته میپیش

به بیانی  .پردازدبه تفسیر و درك پیام دریافتی می ،با تصورات قالبی از پیش موجود خود
ها را در چارچوبی خاص مجموعه رویدادها و پدیده ،هاتر، ما مخاطبان رسانهساده
. در واقع دو سایت مورد مطالعه در انداز پیش برایمان تدارك دیده هارسانهبینیم که می

هاي مختلف و منطبق بر اهداف خود، ایدئولوژي گیري از قالبهبهر با ،این پژوهش
کنند و مخاطب را به دام خود خاص خود نسبت به تحوالت منطقه را برجسته می

ها و تولید معنایی براي مخاطبان، از سازي رویدادها براي چارچوبسانهرکشانند. می
کنند ها و... استفاده میها، تمثیلها، کنایههایی چون انتخاب واژگان، استعارهها و شگردرویه

خواهند بسازند و نظم معناي خاصی براي مخاطبان می چهآنتا داستان و روایتی معنادار از 
ها، شبیه ساخت چارچوب براي خانه است که سازي رسانهفرایند چارچوب. خلق کنند

گر نیز شود؛ ارتباطتهیه میگیرد، براي آن چارچوبی متناسب با اشیایی که در آن قرار می
 مهدي زاده،( کندمتناسب با محتواي پیام خود، قالب و ساختاري را براي آن انتخاب می

 ).83 ص، 1389
سازي) را با موضوع سازي و چارچوباگر بخواهیم ارتباط این دو نظریه (برجسته

که با توجه به تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا بدانیم، باید به این نکته توجه کرد 
تري که نسبت به سایر وسایل توجهگیر شدن اینترنت و مزایاي قابلفراگیري و همه

ارتباط جمعی دارد (از قبیل تعاملی بودن، بروزرسانی سریع و تنوع موضوعات و 
توانند اولویت ها)، امروزه نسبت به قبل، داراي مخاطبان بیشتري هستند و میدیدگاه

هاي خبري اینترنت دست به سایتي شکل دهند، در نتیجه مخاطبان را تا حدود
زنند و از میان حوادث و تحوالت بسیار زیادي که روزانه در جهان در گري میگزینش

آن را در قاب و حال ظهور است اخبار مربوط به این تحوالت را انتخاب، پردازش و 
هاي جمعی، اهمیت سانهکنند. فراگردي که بوسیله آن رمیو برجسته قالبی خاص ارایه 

 در واقع فرآیند .نسبی موضوعات و تأثیرات گوناگون را به مخاطب منتقل می کنند
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 ها،رسانه در موضوعات بنديدرجه و رویدادها نماییکوچک و بزرگ با سازيبرجسته
 القاي راستاي در امر این که دارد مخاطب ذهن در رویداد نمودن برجسته در سعی

 سی فارسی و ایرنابیهاي بیسایت که معنا این به. باشدمی نیز مخاطب به رسانه دیدگاه
 آن را تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا، سازي موضوعو چارچوب کردنبرجسته با

 با بعد کنند،هاي خاورمیانه و کشورهاي مجاور میموضوع ترینمهم از یکی به تبدیل
سیاسی گردانندگان این دو  هايایدئولوژي دربرگیري، و وسعت چون عواملی از استفاده
 و مخاطبان آگاهی افزایش در سعی...  و سازمانی درون و سازمانی برون عوامل سایت،

 و معروف اشخاص که هنگامی مسئله، این. دارند خود منافع با کاربران کردن سوهم
 حبتص آن، براي کاربران ایرانی ضرورت و اهمیت و تحوالت مذکور به راجع معتبر
 .کندمی پیدا شتاب سازيبرجسته فرآیند و شودمی تأثیرگذارتر کنند،

 
 روش شناسی

 از یکی محتوا، تحلیل. است شده استفاده محتوا تحلیل روش از حاضر پژوهش در
تحلیل  .است ارتباطی هايپیام محتواي به مربوط مطالعات در شده شناخته هايروش

پذیر نمادهاي ارتباطی است که ماتیک) و تکرارمند (سیستی، آزمون نظاممحتواي کم
شود گیري، به متن نسبت داده میقوانین معتبر اندازهبراساس هاي عددي طی آن، ارزش

شود. این عمل ها تحلیل میهاي آماري، روابط بین آن ارزشو سپس با استفاده از روش
آن یا پی بردن به  به منظور توصیف محتواي ارتباطات، استخراج نتیجه درباره معنی

 گیردبافت و زمینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرف صورت می
 ). 25، ص 1388(رایف و همکاران، 

مورد بحث در  هاتوان انواع مسائل و موضوعمی ،از طریق روش تحلیل محتوا«
همیت و (ا ها را هم از لحاظ کمیت (فراوانی و تکرار) و هم از لحاظ کیفیترسانه

ها هاي توجه رسانهها و کانونگیريارزش) مورد مطالعه و بررسی قرار داد و به جهت
 ).66، ص 1379نژاد، (معتمد »پی برد
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بی.بی.سی فارسی و سایت جامعۀ آماري مورد نظر در این تحقیق، همه خبرهاي 
عربی خاورمیانه و شمال آفریقا  سایت ایرنا در مورد تحوالت سیاسی کشورهاي

در این  باشد.می 1390دي  11تا  1389دي 11(تونس، مصر،لیبی و بحرین) از تاریخ 
هاي هر شنبه ،اي استفاده شده است. بر این اساسگیري تصادفی طبقهنمونه از ،پژوهش

ها هم ماه را جدا کرده و از این بین یکی را به طور تصادفی انتخاب شده است. یکشنبه
به همین صورت یک  ،باشدمی آخرین روز هفته که جمعهبه همین روال انتخاب و تا 

انتخاب و  ،هفته از هر ماه را انتخاب شده است. هر دوازده ماه سال را به همین صورت
واحد ، خبر به عنوان در این تحقیق در نهایت دوازده هفته آماري انتخاب شده است.

واحد  ها به عنوانرمقولهها و زیمقوله واحد شمارش وتعداد خبرها به عنوان تحلیل، 
گذاري و کد هاياز طریق برگهات اطالع تحلیل و تجزیه براي .است ، مورد نظرثبت

شده پردازش  SPSS افزاراز طریق نرم هاداده العمل، کدها استخراج شده وطبق دستور
ات توصیف اطالع دوخی آزمون و استنباطی و توصیفی است. در نهایت با توجه به آمار

اعتبار صوري استفاده شده  از ،دست آوردن اعتبار تحقیقهبراي ب یین شده است.و تب
ها براي محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از فرمول ویلیام اسکات که تعداد زیرمقوله است.

 درصدي از ،براي این منظور شده است.دهد، استفاده را در محاسبه مدنظر قرار می
و در اختیار کدگذار  هدشصورت تصادفی انتخاب به  ،تعداد کل خبرهاي مورد بررسی

ها بعد از مطالعه تعاریف عملیاتی متغیرها و زیرمقوله ،و کدگذار دوم هددادوم قرار 
 نموده است.نسبت به کدگذاري اقدام 

 
 تعریف مفاهیم

منظور از این : تحوالت سیاسی کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا
با اقدام به خودسوزي یک  1389ست که از اواخر آذر ماه اتفاقاتی ا ،تحوالت سیاسی

موجی از  اجتماعی تونس آغاز شد و جوان تونسی در اعتراض به وضع سیاسی و
تونس، مصر، لیبی،  کشورهاي عرب خاورمیانه نظیر اعتراض مردمی علیه حاکمان در
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توري در هاي دیکتاحکومتها باعث سرنگونی رد و این اعتراضایجاد ک بحرین، و...
 باکشورهاي تونس، مصر و لیبی شد و در دیگر کشورها همچون بحرین، یمن، اردن 

 .پیدا کردهاي مردمی ادامه اعتراض
سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران : خبرگزاري جمهوري اسالمی ایران

اي به نام آژانس و در وزارت امور خارجه به عنوان اداره 1313در شهریور ماه سال 
رس به وجود آمد تا اخبار کشور را گردآوري کند و آن را در اختیار مطبوعات و مردم پا

هاي داخلی است که به طور روزانه ترین خبرگزاريقرار دهد از بزرگترین و قدیمی
هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و... را پوشش خبرهاي داخلی و خارجی در زمینه

 باشد.قابل دسترسی می irna.ir هد و از طریق آدرس اینترنتیمی
در چندین  و اندازي شدراه 2001 مهه مادر  این سایتسایت بی.بی.سی فارسی: 

ایران،  نخست (خبرهاي جهان، ایران و منطقه)، صفحه جداگانه مانند صفحه صفحه
، جهان، فرهنگ و هنر، دانش و فن، اقتصاد و بازرگانی، نگاه افغانستان، تاجیکستان

ها به ها را در این زمینهها و تحلیلو، گزارشئژرف، جدیدترین اخبار، عکس و وید
 .دهدکاربران ارائه می

معیار گزینش اخبار از میان رویدادها هستند.  ،هاي خبريارزش: هاي خبريارزش
 کنند:هفت ارزش خبري زیر را بیان می »بدیعی و وارد«

دربرگیري: رویداد هنگامی داراي ارزش دربرگیري است که بر تعداد زیادي از  -1
 ته باشد.افراد جامعه تأثیري در زمان حال یا آینده داش

و حقوقی و حتی برخی از اشیاء هر گاه به خاطر  یشهرت: اشخاص حقیق -2
در جامعه ملی و فراملی شناخته شده باشند، ارزش خبري  بودن ها و معروففعالیت

 دارند. شهرت ممکن است، بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد.
(اختالف،  گونه رویدادها حاوي برخوردبرخورد، اختالف و درگیري: این -3

ها، حیوانات با یکدیگر در طبیعت است. ها، ملتکشمکش یا درگیري) میان افراد، گروه
 (فیزیکی) یا فکري و ایدئولوژیکی باشد. برخورد ممکن است به صورت جسمانی
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استثنا و شگفتی: رویدادهاي غیر عادي، استثنایی، عجیب یا نادر است. در  -4
 افتد.بینی یا انتظار اتفاق میشاین رویدادها برخالف پی ،برخی موارد

بزرگی و فراوانی تعداد و مقدار: این ارزش خبري به اعداد و آمار مربوط  -5
 است. ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارتهاي جانی و مالی باشد.

تواند براي مخاطبان ارزش خبري داشته مجاورت: مجاورت به دو صورت می -6
 مجاورت معنوي.باشد: مجاورت جغرافیایی و 

هایی داراي این ارزش هستند که زمان وقوع آنها رویدادزمان یا تازگی رویداد:  -7
قدر اهمیت داشته باشد که در ساعت گذشته است و تازگی باید آن 24معموالً حداکثر تا 

 ).21-26، صص 1387بدیعی و قندي، ( خبر ذکر شود
چه کسی؟ چه چیزي؟ « منظور یکی از عناصر خبري: عناصر خبري برجسته شده
که توسط سردبیر خبر تلویزیونی یا خبرنگار  است »چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟

 .قرار گرفته است، در آغاز لید خبر ،شبکه
تواند به یکی از ه خبر است که میئ، قالب اراخبرمنظور از سبک : خبر هئسبک ارا

 :باشد ذیلاشکال 
که جنبه تازگی داشته و نظرات خبرنگار  ،هاي واقعیگزارشی از رویداد ر:خب )الف

 .کندآن را یک نفر بیان می تهايدر آن دخالت ندارد. معموالً از ابتدا تا به ان
به منظور روشن شدن  ،مطالبی که با استفاده از منابع گوناگون ي:گزارش خبر )ب

 است شرح جزئیات خبر ،گزارش خبري ،عبارتیه شود. بو تفهیم بیشتر وقایع منتشر می
 ).58، ص 1382ها، (روغنی ددر آن راه ندار ،که نظرات گزارشگر

نظر نویسنده یا رظهابدون ا ،توصیف حقیقی رویدادو  تحلیل :تحلیل و تفسیر )ج
آوري شده از منابع مختلف و سابقه جمعات اطالعمعموالً  ،گزارشگر است. در تحلیل

علت و انگیزه و همچنین نحوه  تاریخی رویداد به هم مرتبط شده، کوشش در شناساندن
ولی  ،شودشود. در واقع به عناصر چرا و چگونه توأمان پاسخ داده میوقوع رویداد می

ه عقیده و نظر نویسنده یا گزارشگر شبکه و پاسخ به ئارا، تفسیر، گزارش اخبار و وقایع
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ا بیان استنباط، قضاوت شخصی و استدالل خود ر ،شود. مفسرعنصر خبري چرا نامیده می
هاي دیگران هم استفاده کند، از آنهایی که مورد قبول اوست، کند و اگر از نظریهمی
 ).103-105، صص 1378کند ( بدیعی و قندي، گیري میبهره

داوري و در خبر و تفسیر دادن مفهوم خبر از طریق پیش کاريدست: گیريجهت
ه اخبار و مطالب ئدر ارا طرفیرعایت یا عدم رعایت بی ،اغراض شخصی است. منظور

هاي ابراز ي بر ضد یا موافق شخص یا فعالیتیداکند محتوا یا عقاست که مشخص می
نزد موافقان پیام از قدرت تهییجی باالتري برخوردار  ،سویههاي یکشده است. پیام

و با ذکر چند دیدگاه  ،هاي دو طرفهکند. اما پیاماست و در مخالفان انزجار ایجاد می
قدرت اقناعی  ،طرفاز لحاظ اختصاص زمان مساوي در میان افراد بی ،طرفیرعایت بی

 ).62، ص1382 ها،(روغنی سازدگر میباالتري داشته، فضاي اعتماد را جلوه
از رویـداد و   ،هـاي مثبـت  با برچسب ،در جانبداري مثبت: مثبت گیريجهت )الف

 .شودعوامل آن حمایت می
ها از یـک زاویـه بـه قصـد     نت ،انتشار خبر و تفسیر :)(مخالفمنفی گیريجهت) ب

برچسـب زدن   محکومیت و مخالفت با رویداد یا شخص است که ممکن است از طریق
 .به قصد مخالفت باشد ،هاي یک طرف قضیهها و حرفقولمنفی یا انتشار نقل

 .ستذکر شده امطالبی است که فاقد موارد  ،منظور: طرفبی )ج
گیـري مثبـت، منفـی و خنثـی در خبـر را      بل تشخیص: اگـر نتـوان جهـت   غیرقا )د

 گیري غیر قابل تشخیص است.تشخیص داد، خبر داراي جهت
کدام از چهار کشور تونس، مصر، منظور تعداد خبرهاي مربوط به هر: حجم اخبار
 شده وجود دارد.باشد که در دو سایت مورد بررسی در نمونه انتخابلیبی و بحرین می

به این معنی که این دو سایت مورد بررسی اخبار مربوط به این : حوه بازتابن
هاي خبري و... چگونه منعکس گیري، عناصر و ارزشتحوالت را از لحاظ جهت

 اند.کرده
دارد که یک معنی کیفیتی از ارتباط است که دیگران را وامی ،بنديقاب: بنديقاب
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ی با تأثیرات عمیق بر چگونگی درك و واکنش مهارت یا فن را بر دیگري ترجیح دهند:
که اغلب رهبران موفق از  این مهارتی است کنند.نسبت به جهانی که در آن زندگی می

ت (علمداري، آن برخوردارند و با این وجود اغلب از توجه به آن غفلت شده اس
، »بهار عربی«بندي با اصطالحاتی همچون در این مقاله قاب). 111، ص 1388

 شود.گیري میاندازه» ناآرامی«، »انقالب«، »خیزش مردمی«، »بیداري اسالمی«، »تحوالت«

 
 هاي تحقیقیافته

ها در هاي مربوط به این تحقیق پرداخته شده است. یافتهاین قسمت به ارائه یافته
و جداول استنباطی همراه با گردد؛ جداول و نمودارهاي توصیفی دو بخش ارائه می

هاي آماري هر کدام از مقولهات اطالعآماري. در بخش جداول توصیفی، هاي آزمون
مربوط به هر کدام ات اطالعشود. مشخص می طراحی شده به صورت تعداد و درصد،

شود. در بخش جداول از متغیرهاي تحقیق به صورت جداول توصیفی ارائه می
 وند.شهاي تحقیق به صورت جداول دو بعدي ارائه میاستنباطی، داده

 هاي توصیفییافته
گذاري شده در مطلب کد 909میان  دهد، ازنشان می 1طور که جدول همان

درصد مطالب مربوط به  5/84هاي مورد بررسی (ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، سایت
درصد مطالب مربوط به سایت بی.بی.سی فارسی است. یعنی  5/15سایت ایرنا و 

 .سی به این رویدادها پرداخته است.سایت ایرنا بیشتر از سایت بی.بی

 »نام سایت«حسب : توزیع مطالب بر1جدول 

 درصد فراوانی نام سایت ردیف
 5/84 768 ایرنا 1
 5/15 141 سی فارسی.بی.بی 2
 100 909 جمع



 163 /هابازتاب تحوالت سیاسی کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در رسانه

 

هاي مورد بررسی (ایرنا و بی.بی.سی مطلب کدگذاري شده در سایت 909میان  از
درصد).  6/40مطلب مربوط به کشور لیبی است (بیشترین ، 2مطابق جدول  فارسی)،

درصد) در  1/11درصد) و بحرین ( 6/13درصد)، تونس ( 7/34کشورهاي مصر(
 هاي بعدي از نظر تعداد مطلب قرار دارند.رتبه

 »کشورهاي مورد بررسی«حسب توزیع مطالب بر :2جدول 

 درصد فراوانی کشور مورد بررسیردیف
 6/13 124 تونس 1
 7/34 315 مصر 2
 6/40 369 لیبی 3
 1/11 101 بحرین 4

 100 909 جمع

مطلب کدگذاري شده در  909میان  دهد، ازنشان می 3طور که جدول همان
درصد مطالب خبر،  4/81هاي مورد بررسی (ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، سایت

 درصد مطالب تحلیل و تفسیر است. 5/8درصد مطالب گزارش و 1/10

 »سبک مطلب«حسب ع مطالب بر: توزی3جدول 

 درصد فراوانی سبک مطلب ردیف
 4/81 740 خبر 1
 1/10 92 گزارش 2
 5/8 77 تحلیل و تفسیر 3

 100 909 جمع

مطلب کدگذاري شده در  909 میان دهد، ازنشان می 4طور که جدول همان
نصر هاي مورد بررسی (ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، بیشترین درصد مربوط به عسایت

چرا و «درصد مربوط به عنصر خبري ترین کمصد) و در 46( »چه کسی«خبري 
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 درصد) است. 2/1( »چگونه

 »شده در لید یا پاراگراف اول مطلب عنصر خبري برجسته«: توزیع مطالب برحسب 4جدول 

 درصد فراوانی عنصر خبري برجسته ردیف
 46 418 ؟که 1
 6/35 324 ؟چه 2
 2/13 120 ؟کجا 3
 8/2 25 ؟کی 4
 2/1 11 ؟چرا 5
 2/1 11 ؟چگونه 6

 100 909 جمع

هاي مورد بررسی مطلب کدگذاري شده در سایت 909میان  ، از5جدول طبق 
 6/49» (شهرت«خبري  ارزش(ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، بیشترین درصد مربوط به 

 درصد) است. 4/3( »دربرگیري«خبري  درصد مربوط به ارزشترین کمدرصد) و 

 »در لید خبري برجسته ارزش« حسب : توزیع مطالب بر5جدول 

 درصد فراوانی ارزش خبري برجسته در لید  ردیف
 3/34 312 برخورد 1
 1/8 74 فراوانی تعداد و مقدار 2
 6/49 451 شهرت 3
 4/3 31 دربرگیري 4
 5/4 41 سایر 5
 100 909 جمع

رنا و بی.بی.سی فارسی، بیشتر هاي ایمطلب کدگذاري شده در سایت 909میان  از
 2/56( هاگیري منفی نسبت به دولتدرصد ارائه شده توسط این دو سایت داراي جهت
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درصد)،  9/11بینی (درصد)، غیرقابل پیش 9/28گیري خنثی (درصد) است، جهت
 .مشخص است 6جدول که در  درصد) در رتبه بعدي قرار دارند 3گیري مثبت (جهت

 »هاگیري نسبت به دولتجهت« الب بر حسب : توزیع مط6جدول 

 درصد فراوانی هاگیري نسبت به دولتجهت ردیف
 3 27 مثبت 1
 2/56 511 منفی 2
 8/40 371 خنثی 3

 100 909 جمع

مطلب کدگذاري شده در  909میان  دهد، ازنشان می 7طور که جدول همان
تر درصد ارائه شده توسط این هاي مورد بررسی (ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، بیشسایت

 گیريجهت«درصد) است،  60نسبت به مردم (» گیري خنثیجهت«دو سایت داراي 
درصد)  7/1» (بینیغیرقابل پیش«درصد)،  4/2» (گیري منفیجهت«درصد)،  36» (مثبت

 بعدي قرار دارند. در رتبه

 »کشورها مردمگیري نسبت به جهت« حسب: توزیع مطالب بر7جدول 

 درصد فراوانی مردمگیري نسبت به جهت یفرد
 36 327 مثبت 1
 4/2 22 منفی 2
 6/61 560 خنثی 3
 100 909 جمع

هاي مورد بررسی مطلب کدگذاري شده در سایت 909میان  ، از8جدول  مطابق
بدون «درصد مطالب خود را  2/38(ایرنا و بی.بی.سی فارسی)، این دو سایت 

، »میناآرا«درصد) را با عنوان  5/14، (»تحوالت« ا با عنواندرصد) ر 3/32، (»بنديقاب
 7/0، (»بیداري اسالمی« درصد) را با عنوان 1/1، (»انقالب«درصد) را با عنوان 8/12(
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 .اندارائه کرده» بهار عربی« درصد) را با عنوان 4/0، (»خیزش مردمی«درصد) را با عنوان 

 »قاب بندي مورد استفاده نوع« حسب : توزیع فراوانی مطالب بر8جدول 

 درصد فراوانی بندي مورد استفادهنوع قابردیف
 4/0 4 بهار عربی 1
 3/32 294 تحوالت 2
 1/1 10 بیداري اسالمی 3
 7/0 6 خیزش مردمی 4
 8/12 116 انقالب 5
 5/14 132 ناآرامی 6
 2/38 347 بدون قاب بندي 7

 100 909 جمع

 هاي تبیینییافته
اخبار مربوط به تحوالت سیاسی هرکدام از کشورهاي مورد بررسی در  :سال تحقیق 

  این دو سایت چقدر است و آیا تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

 »کشورهاي مورد بررسی«ها از نظر : مقایسه سایت9جدول 
 کشور مورد بررسی

 جمع بحرین لیبی مصر تونس نام سایت
 768 88 299 272 109 ایرنا (تعداد)

 100 5/11 9/38 4/35 2/14 سطريدرصد 
  1/87 81 3/86 9/87 درصد ستونی

 141 13 70 43 15 بی. بی.سی (تعداد)
 100 2/9 6/49 5/30 6/10 درصد سطري
  9/12 19 7/13 1/12 درصد ستونی

 909 101 369 315 124 جمع
100 100 100 100  

3  Df=         41/5  = 2X          120/0 Sig:  
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درصد) و  9/38، بیشترین مطلب سایت ایرنا مربوط به کشور لیبی (9بق جدول مطا
باشد. همچنین بیشترین درصد) می 5/11ترین مطلب مربوط به کشور بحرین (کم

ترین مطلب درصد) و کم 6/49مطلب سایت بی.بی.سی فارسی مربوط به کشور لیبی (
که به دلیل طوالنی شدن توان گفت درصد) است. می 2/9مربوط به کشور بحرین (

تحوالت در لیبی باعث شده اخبار مربوط به تحوالت این کشور از سایر کشورها بیشتر 
و  3) با درجه آزادي 841/5(اسکویر به دست آمده با توجه به نتیجه آزمون کايباشد. 

هاي مورد توان گفت که تفاوت معناداري بین سایتمیدرصد،  95داري سطح معنی
هاي ایرنا و بی.بی.سی نظر کشورهاي مورد بررسی وجود ندارد. یعنی سایتبررسی از 

بین آنها  داريمعنی اند و تفاوترا به یک نسبت پوشش خبري دادها فارسی این کشوره
 نیست.

سؤال تحقیق: سبک ارائه مطلب (گزارش، تحلیل و تفسیر و ...) در مطالب مربوط به  
 ین دو سایت خبري چگونه است؟تحوالت سیاسی کشورهاي مورد بررسی ا

 

 »سبک ارائه مطلب«ها از نظر: مقایسه سایت10جدول 

 سبک ارائه مطلب                         
 تحلیل گزارش خبر نام سایت

 جمع و تفسیر
 768 58 46 664 ایرنا (تعداد)
 100 6/7 6 5/86 درصد سطري
  3/75 50 7/89 درصد ستونی

 141 19 46 76 بی. بی.سی (تعداد)
 100 5/13 6/32 9/53 درصد سطري
  7/24 50 3/10 درصد ستونی

 909 77 92 740 جمع
100 100 100  

2  Df=      945/103 = 2X      000/0 Sig:  
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 »خبر«درصد از مطالب سایت ایرنا به سبک  5/86دهد، نشان می 10طور که جدول همان
از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی با این سبک ارائه درصد  9/53ارائه شده است، در حالی که 

ارائه  »گزارش«درصد از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی به سبک  6/32اند. از طرف دیگر شده
درصد  5/13درصد از مطالب سایت ایرنا به این سبک ارائه شده است. همچنین  6تنها و  اندشده

که این  در حالی ،تهیه شده است »تفسیر تحلیل و«از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی به سبک 
در گیري کلی سایت بی.بی.سی فارسی است. در نتیجه بودهدرصد  6/7سبک در سایت ایرنا 
و  کندارایه می »تحلیل و تفسیر«و  »گزارش«را به صورت  يمطالب بیشترمقایسه با سایت ایرنا، 

)، با 945/103(آزمون کاي اسکویر با توجه به نتیجه  است. »خبر«مطالب آن  سایت ایرنا بیشتر
هاي توان گفت که تفاوت معناداري بین سایتمیدرصد،  95داري و سطح معنی 2درجه آزادي 

هاي ایرنا و بی.بی.سی فارسی از مطلب وجود دارد. یعنی سایت ارائه مورد بررسی از نظر سبک
 .اندد بررسی استفاده کردههاي متفاوتی براي بیان مطالب و اخبار مربوط به کشورهاي مورسبک
عناصر خبري برجسته شده در اخبار مذکور این دوسایت خبري : سؤال تحقیق 

 داري میان آنها وجود دارد؟کدامند و آیا تفاوت معنی

 »در لید یا پاراگراف اول مطلب عنصر خبري برجسته «ها از نظر: مقایسه سایت11جدول 

 عنصر خبري برجسته
 جمعچگونه؟ چرا؟ کجا؟ ؟کی که؟ چه؟ نام سایت

 768 7 3 100 23 371 264 ایرنا (تعداد)
 100 9/0 4/0 13 4/343/483 درصد سطري
 5/84 6/63 3/27 3/83 5/818/8892 درصد ستونی

 141 4 8 20 2 47 60 بی. بی.سی (تعداد)
 100 8/2 7/5 2/14 6/423/334/1 درصد سطري
 5/15 4/36 7/72 7/16 5/182/118 درصد ستونی

 324 909 11 11 120 25 418 جمع
5  Df=     369/40 = 2X         000/0 Sig:  

دهد، عنصر خبري برجسته شده در لید یا نشان می 11طور که جدول همان
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درصد) است.  3/48» (که«پاراگراف اول مطلب، در سایت ایرنا مربوط به عنصر خبري 
درصد)  4/0» (چرا«سایت مربوط به عنصر خبري  ترین مطلب ارائه شده در اینو کم
باشد. در سایت بی.بی.سی فارسی هم بیشترین مطلب ارائه شده آن مربوط به عنصر می

 4/1» (کی«ترین مطلب، مربوط به عنصر خبري درصد) است و کم 6/42» (چه«خبري 
)، با درجه 369/40( اسکویر به دست آمدهبا توجه به نتیجه آزمون کايباشد. درصد) می

توان گفت که تفاوت معناداري بین میدرصد،  95داري و سطح معنی 5آزادي 
هاي ایرنا وجود دارد. یعنی سایت برجسته خبري هاي مورد بررسی از نظر عنصرسایت

متفاوتی براي بیان مطالب و اخبار مربوط  برجسته خبري و بی.بی.سی فارسی از عناصر
 اند.ده کردهبه کشورهاي مورد بررسی استفا

شده در اخبار تحوالت سیاسی کشورهاي هاي خبري برجستهارزش :سؤال تحقیق 
 داري بین آنها وجود دارد؟این دوسایت خبري کدامند، آیا تفاوت معنی نظرمورد 

 »لید یا پاراگراف اول مطلب خبري برجستهارزش « ها از نظر : مقایسه سایت12جدول 

ارزش خبري 
 برجسته

 نام سایت
 فراوانی تعداد رخوردب

 جمع سایر شهرتدربرگیري و مقدار

 768 34 401 27 62 244 ایرنا (تعداد)
 100 4/4 2/52 5/3 1/8 8/31 درصد سطري
 5/84 9/82 9/88 1/87 8/83 2/78 درصد ستونی

 141 7 50 4 12 68 بی. بی.سی (تعداد)
 100 5 5/35 8/2 5/8 2/48 درصد سطري
 5/15 1/17 1/11 9/12 2/16 8/21 درصد ستونی

 909 41 451 31 74 312 جمع
4  Df=           403/16= 2X            003/0 Sig:  

شده در لید یا دهد، ارزش خبري برجستهنشان می 12طور که جدول همان
درصد)  2/52» (شهرت«پاراگراف اول مطالب در سایت ایرنا مربوط به ارزش خبري 
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درصد،  5/3با » دربرگیري«مطالب این سایت، ارزش خبري  است و همچنین در بین
ترین درصد فراوانی را دارد. سایت بی.بی.سی فارسی در ارائه مطالب خود بیشتر از کم

 4/3با » دربرگیري«درصد) استفاده کرده، و ارزش خبري  2/48» (برخورد«ارزش خبري 
جه به نتیجه آزمون با تو ترین مقدار درصد فراوانی است.درصد نیز داراي کم

درصد،  95داري و سطح معنی 4)، با درجه آزادي 403/16( اسکویر به دست آمدهکاي
وجود دارد.  برجسته ارزش خبريهاي مورد بررسی از نظر تفاوت معناداري بین سایت

متفاوتی براي  برجسته خبري هايارزشهاي ایرنا و بی.بی.سی فارسی از یعنی سایت
 .اندار مربوط به کشورهاي مورد بررسی استفاده کردهبیان مطالب و اخب

هاي این کشورها گیري این دو سایت نسبت به دولتجهت سؤال تحقیق: 
 داري بین آنها وجود دارد؟چگونه است، آیا تفاوت معنی

 »هاگیري نسبت به دولتجهت«ها از نظر: مقایسه سایت13جدول 
 گیري نسبت به دولتجهت

 جمع خنثی فیمن مثبت نام سایت

 768 286 457 25 ایرنا (تعداد)
 100 2/37 5/95 3/3 درصد سطري
  1/77 4/89 6/92 درصد ستونی

 141 85 54 2 بی. بی.سی (تعداد)
 100 3/60 3/38 4/1 درصد سطري
  9/22 6/10 4/7 درصد ستونی

 909 371 511 27 جمع
100 100 100  

3  Df=      631/31 = 2X         000/0 Sig:  

درصد از مطالب سایت ایرنا نسبت  5/59دهد، نشان می 13طور که جدول همان
درصد و  2/37گیري خنثی با گیري منفی داشته است. همچنین جهتها جهتبه دولت
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هاي بعدي قرار دارند. سایت بی.بی.سی فارسی درصد در رتبه 3/3گیري مثبت با جهت
گیري منفی داشته است. همچنین به دولت جهت درصد مطالب خود نسبت 3/38نیز در
هاي بعدي درصد در رتبه 4/1گیري مثبت با درصد و جهت 3/60گیري خنثی با جهت

)، با و درجه 631/31(اسکویر به دست آمدهبا توجه به نتیجه آزمون کاي قرار دارند.
 توان گفت که تفاوت معناداري بینمیدرصد،  95داري و سطح معنی 3آزادي 
، یعنی وجود دارد.» گیري نسبت به دولتجهت«متغیرهاي مورد بررسی از نظر سایت
گیري آن تواند بر جهتکه مطلب مربوط به سایت بی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد میاین

  نسبت به دولت تأثیرگذار باشد.

گیري این دو سایت نسبت به مردم کشورها چگونه است، آیا جهت سؤال تحقیق: 
 داري بین آنها وجود دارد؟معنی تفاوت

 »کشورها گیري نسبت به مردمجهت«ها از نظر: مقایسه سایت14جدول 

 گیري نسبت به مردمجهت 

 جمع خنثی منفی مثبت نام سایت

 768 454 11 303 ایرنا (تعداد)
 100 1/59 4/1 5/39 درصد سطري
  1/81 50 7/92 درصد ستونی

 141 106 11 24 بی. بی.سی (تعداد)
 100 2/75 8/7 17 درصد سطري
  9/18 50 3/7 درصد ستونی

 909 560 22 327 جمع
100 100 100  

3  Df=      060/44  = 2X       000/0 Sig:  

گیري خنثی داشته است. درصد مطالب ایرنا نسبت به مردم، جهت 1/59، 14طبق جدول 
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بعد هستند. سایت  درصد در رتبه 4/1 گیري منفی بادرصد و جهت 5/39گیري مثبت با جهت
گیري خنثی داشته درصد) نسبت به مردم جهت 2/75بی.بی.سی فارسی نیز در اکثر مطالب (

بعدي قرار  درصد در رتبه 8/7گیري منفی با و جهت 17گیري مثبت با است. همچنین جهت
 95داري و سطح معنی 3)، با درجه آزادي06/44( اسکویربا توجه به نتیجه آزمون کايدارند. 

» گیري نسبت به مردمجهت«متغیراز نظر  هاسایتاین توان گفت تفاوت معنادار بین میدرصد، 
تواند بر که مطلب مربوط به سایت بی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد، می، اینیعنی وجود دارد.

 گیري آن نسبت به مردم تأثیرگذار باشد.جهت

ررسی در مورد تحوالت سیاسی کشورهاي مورد سؤال تحقیق: دو سایت مورد ب 
 داري بین آنها وجود دارد؟اند؟ آیا تفاوت معنیبندي استفاده کردهبررسی از چه قاب

 »بندي مورد استفادهقاب«ها از نظر: مقایسه سایت15جدول 

بندي مورد قاب
 استفاده

 نام سایت
بهار 
بیداري تحوالت عربی

 اسالمی
خیزش 
بدون  میناآراانقالب مردم

 جمعبنديقاب

 768 270 105 111 6 9 267 0 ایرنا (تعداد)
 100 5/35 7/13 5/14 8/0 2/1 8/34 0 درصد سطري
  8/77 5/79 7/95 100 90 8/90 0 درصد ستونی

 141 77 27 5 0 1 27 4بی.بی.سی (تعداد)
 100 6/54 1/19 5/3 0 7/0 1/19 8/2 درصد سطري
  2/22 5/20 3/4 0 10 2/9 100 درصد ستونی

 909 347 132 116 6 10 294 4 جمع
 100 100 100 100 100 100 100  

6  Df=       480/57 = 2X        000/0 Sig:  

درصد) و هم سایت  2/35دهد، هم سایت ایرنا (نشان می 15طور که جدول همان
ربوط به درصد) در بیشتر مطالب خود در ارائه مطالب م6/54بی.بی.سی فارسی (

اند. در سایت بندي خاصی استفاده نکردههاي کشورهاي مورد بررسی از قابرویداد
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کار نرفته است. همچنین در سایت بی.بی.سی فارسی اصالً به» بهار عربی«ایرنا اصطالح 
اسکویر با توجه به نتیجه آزمون کايکار نرفته است. اصالً به» خیزش مردمی«اصطالح 

توان گفت می درصد، 95داري و سطح معنی 6)، با درجه آزادي 48/57( به دست آمده
» بندياستفاده از قاب«متغیر هاي مورد بررسی از نظر که تفاوت معناداري بین سایت

که مطلب مربوط به سایت بی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد ، اینیعنی وجود دارد.
 بندي تأثیرگذار باشد.تواند بر استفاده از قابمی

 گیريث و نتیجهبح

پوشش تفاوت معناداري از نظر  هاي ایرنا و بی.بی.سی فارسی،سایتدر بین  -1
، هاي ایرنا و بی.بی.سی فارسیکشورهاي مورد بررسی وجود ندارد. یعنی سایتخبري 
بیشترین  اند و تفاوتی بین آنها نیست.را به یک نسبت پوشش دادها این کشوره اخبار

ترین مطلب مربوط به درصد) و کم 9/38ط به کشور لیبی (مطلب سایت ایرنا مربو
 2/14درصد و تونس با  4/35باشد. کشورهاي مصر با درصد) می 5/11کشور بحرین (
هاي بعدي قرار دارند. همچنین بیشترین مطلب سایت بی.بی.سی فارسی درصد در رتبه

 2/9بحرین ( ترین مطلب مربوط به کشوردرصد) و کم 6/49مربوط به کشور لیبی (
هاي درصد در رتبه 6/10درصد و تونس با  5/30درصد) است. کشورهاي مصر با 

 بعدي قرار دارند.
هاي مورد بررسی از تفاوت معناداري بین سایت هاي تحقیق،با توجه به یافته -2

هاي ایرنا و بی.بی.سی فارسی از یعنی سایت ،مطلب وجود دارد ارائه نظر سبک
براي بیان مطالب و اخبار مربوط به کشورهاي مورد بررسی استفاده هاي متفاوتی سبک
درصد از مطالب سایت ایرنا به سبک خبر ارائه شده است، در حالی که  5/86 اند.کرده

اند. از طرف درصد از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی با این سبک ارائه شده 9/53
در  ،اندسبک گزارش ارائه شدهدرصد از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی به  6/32دیگر 

درصد از مطالب سایت ایرنا به این سبک ارائه شده است. همچنین  6حالی که تنها 
درصد از مطالب سایت بی.بی.سی فارسی به سبک تحلیل و تفسیر تهیه شده  5/13
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درصد مطالب به این سبک تهیه شده است. در  6/7که در سایت ایرنا در حالی ،است
در مقایسه با سایت ایرنا، توان گفت سایت بی.بی.سی فارسی ی میگیري کلنتیجه

. این نتیجه از کندارایه می »تحلیل و تفسیر«و  »گزارش«را به صورت  يمطالب بیشتر
باشد شود که سایت بی.بی.سی فارسی یک سایت تحلیلی و تفسیري میجا ناشی میآن

و سایت ت بهره گرفته است هاي پوشش خبري تحوالها و تاکتیکو از تمامی ظرفیت
 دهد.صرف ارائه می» خبر«یک خبرگزاري است و بیشتر مطالب خود را به صورت ایرنا 

هاي که تفاوت معناداري بین سایت توان گفتهاي تحقیق میبراساس یافته -3
هاي ایرنا وجود دارد. یعنی سایت برجسته خبري از نظر عنصرایرنا و بی.بی.سی فارسی 

متفاوتی براي بیان مطالب و اخبار مربوط  برجسته خبري ی فارسی از عناصرو بی.بی.س
بیشتر مطالب ارائه شده در سایت ایرنا  اند.به کشورهاي مورد بررسی استفاده کرده

درصد) است. یعنی سایت ایرنا بیشتر از  3/48» (چه کسی«مربوط به عنصر خبري 
ترین مطلب ارائه شده در ت و کمسایت بی.بی.سی فارسی نگاه شهرت محور داشته اس

باشد. در سایت بی.بی.سی درصد) می 4/0» (چرا«این سایت مربوط به عنصر خبري 
درصد)  6/42» (چه«فارسی هم بیشترین مطلب ارائه شده آن مربوط به عنصر خبري 

رویداد پرداخته است » ماهیت و فعلیت«است، یعنی این سایت بیشتر از سایت ایرنا به 
درصد)  4/1» (چه وقت«ین مطلب ارائه شده این سایت مربوط به عنصر خبري ترو کم
بیشتر از سایت » چگونه«و » چرا«باشد. سایت بی.بی.سی فارسی از عناصر خبري می

توان نتیجه گرفت که سایت بی.بی.سی فارسی بیشتر از ایرنا استفاده کرده است. پس می
 .لیدهاي تشریحی و تحلیلی استفاده کرده است

هاي توان گفت که تفاوت معناداري بین سایتمیهاي تحقیق، با توجه به یافته -4
هاي ایرنا و یعنی سایت ،وجود دارد برجسته ارزش خبريمورد بررسی از نظر 
متفاوتی براي بیان مطالب و اخبار  برجسته خبري هايارزشبی.بی.سی فارسی از 

. سایت ایرنا براي ارائه مطالب خود اندمربوط به کشورهاي مورد بررسی استفاده کرده
توان گفت که درصد) استفاده کرده است. می 2/52»(شهرت«بیشتر از ارزش خبري 
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کردن این ارزش خبري سعی کرده که از مطالبی را ارائه  سایت ایرنا با توجه به برجسته
ن کند که براي مخاطب خود شناخته شده باشد. در بین مطالب ارائه شده توسط ای

ترین درصد فراوانی است. درصد داراي کم 5/3با » دربرگیري«سایت، ارزش خبري 
 2/48» (برخورد«سایت بی.بی.سی فارسی هم در ارائه مطالب، بیشتر از ارزش خبري 

توان گفت که سایت بی.بی.سی فارسی با برجسته درصد) استفاده کرده، بنابراین می
ادن این رویدادها را داشته است. ارزش کردن این ارزش خبري قصد ناآرام نشان د

 ترین مقدار درصد فراوانی است. درصد نیز داراي کم 4/3با » دربرگیري«خبري 
هاي مورد بررسی تفاوت معناداري بین سایت دهد کههاي تحقیق نشان مییافته -5

؛ به این معنا که اگر مطلب وجود دارد» هاگیري نسبت به دولتجهت«متغیراز نظر 
گیري آن نسبت به تواند بر جهتبوط به سایت بی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد، میمر

ها درصد از مطالب سایت ایرنا نسبت به دولت 5/59ها تأثیرگذار باشد. دولت
گیري منفی داشته است و همچنین سایت بی.بی.سی فارسی در اکثریت مطالب جهت
فی داشته است. البته در نسبتی گیري منها جهتدرصد) نسبت به دولت 3/38( خود

ها گیري خنثی نسبت به دولتسی جهت.بیدرصد) مطالب بی. 6/37تقریباً مشابه (
باشد که بی.بی.سی در ارئه گزارشات و خبر است. این امر بیانگر این دیدگاه می داشته
 باشد. از سوي دیگر بی.بی.سی،طرف و عینی و عاري از ایدئولوژي میاي، بیرسانه

ها محابا به ضدیت و یا جانبداري از دولتبرخالف ایرنا در همان شروع تحوالت، بی
نپرداخته است و فقط زمانی که سرانجام تحوالت، مشهود شده است شروع به 

 ،هاگیري ایرنا و بی.بی.سی نسبت به دولتهاي جهتگیري کرده است. درصدموضع
گیري هاي این دو سایت نسبت به جهتباشد. با توجه به درصدبیانگر همین مطلب می

توان گفت که سایت ایرنا بیشتر از سایت بی.بی.سی فارسی به ها، میمنفی به دولت
درصد از مطالب، نسبت به  3/3گیري منفی داشته است. در سایت ایرنا ها، جهتدولت
هاي گیري، مربوط به دولتگیري مثبت داشته است. این نوع جهتها، جهتدولت
هاي حاکم در کشورهاي مورد بررسی زمام ت بوده که بعد از براندازي حکومتموق
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 امور را در دست گرفتند.
هاي توان گفت که تفاوت معناداري بین سایتمیهاي تحقیق، براساس یافته -6

، یعنی، وجود دارد» گیري نسبت به مردم کشورهاجهت«متغیر از نظر  ،مورد بررسی
گیري تواند بر جهتایت بی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد، میکه مطلب مربوط به ساین

درصد از مطالب سایت ایرنا، نسبت به مردم  8/57آن نسبت به مردم تأثیرگذار باشد. 
که سایت بی.بی.سی فارسی در اکثریت مطالب گیري خنثی داشته است، در حالیجهت
ها، با توجه به یافته گیري خنثی داشته است.درصد) نسبت به مردم جهت 6/71خود (

گیري مثبت داشته درصد از مطالب خود نسبت به مردم جهت 5/39سایت ایرنا در 
ها، ایرنا بیشتر از بی.بی.سی گیري نسبت به دولتاست، از آنجا که در نتایج، جهت

توان گفت که سایت ایرنا در این رویدادها بیشتر گیري منفی داشته، میفارسی جهت
درصد بوده است.  17وده است. این درصد در سایت بی.بی.سی فارسی طرفدار مردم ب
طرفی و عینیت در ارائه توان گفت که بی.بی.سی در راستاي ایدئولوژي بیدر واقع می

که ایرنا کامالً طرفی نموده است، درحالیاخبار، در ظاهر نسبت به تحوالت ادعاي بی
گیري نموده و تحوالت را د، موضعدار و آشکارا و بر طبق ایدئولوژي خاص خوجهت

توان به آن اشاره کرد میزان اي دیگري که میبه نفع مردم برجسته کرده است. نکته
درصد). این امر بیانگر بخشی از  1/4باشد (گیري منفی ایرنا نسبت به مردم میجهت

تحوالت است که کشورهاي غربی با هدف نجات مردم، وارد جنگ مسلحانه با حاکم 
اند (نمونه لیبی) و مردم در راستاي اهداف کشورهاي غربی و ناتو دست رها شدهکشو

به اسلحه و براندازي نمودند. همچنین در کشور تونس در مواردي، بعضی از مردم 
هاي مذهبی و... حمله ها و مکانشدند و به کلیساتوسط عوامل خارجی تحریک می

 کردند.می

هاي مورد بررسی از تفاوت معناداري بین سایت هاي تحقیق،با توجه به یافته -7
که مطلب مربوط به سایت ، اینیعنی، وجود دارد» بندياستفاده از قاب«متغیر نظر 

هم  بندي تأثیرگذار باشد.تواند بر استفاده از قاببی.بی.سی فارسی یا ایرنا باشد می
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) در بیشتر درصد 6/54درصد) و هم سایت بی.بی.سی فارسی ( 2/35سایت ایرنا (
بندي هاي کشورهاي مورد بررسی از قابمطالب خود، در ارائه مطالب مربوط به رویداد

درصد مطالب خود این  8/2اند. سایت بی.بی.سی فارسی در خاصی استفاده نکرده
تشبیه کرده است که این برگرفته از سیاست کشورهاي » بهار عربی«رویدادها را به 

کدام از مطالب خود از که ایرنا در هیچها بوده است. درحالیغربی در تفسیر این رویداد
درصد از مطالب خود این  5/14این اصطالح استفاده نکرده است. سایت ایرنا در 

تشبیه کرده است و برجسته کردن انقالب بیشتر یادآور انقالب » انقالب« رویدادها را به 
که سایت بی.بی.سی فارسی اسالمی ایران در ذهن مخاطب ایرانی است؛ در صورتی 

درصد مطالب خود از اصطالح انقالب استفاده کرده است. سایت ایرنا در  5/3تنها در 
تشبیه کرده است که » بیداري اسالمی«درصد مطالب خود این رویدادها را به  2/1

در قبال این رویدادها است که آن را به بیشتر برآمده از گفتمان جمهوري اسالمی، 
اند. در صورتی که در سایت بی.بی.سی فارسی، می در منطقه تشبیه کردهبیداري اسال

تشبیه کرده است که » بیداري اسالمی«درصد مطالب خود این رویدادها را به  7/0تنها 
دیگر کشورهاي اسالمی بود که  یا »سران ایران«اظهارنظر این هم مربوط به مطالب و 

درصد مطالب خود این  8/34ایرنا در  بی.بی.سی آنها را مخابره کرده است. سایت
 1/19بیان کرده است و سایت بی.بی.سی فارسی در » تحوالت«رویدادها را با اصطالح 

 استفاده نموده است.» تحوالت«درصد مطالب خود از اصطالح 
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