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 چکیده
های شرر  و ییهران از   ای ژنو در روزنامهبازتاب اخبار و مطالب توافق هسته یهنحو یهپژوهش در پی بررسی و مقایس این

آمردن دولرت یرازده ، دور    یارزمران برا روی  زمانی از این جهرت اسرت یره هر      هت این بازاست. اهمی 1392ند شهریور تا اسف

و « مّری تحلیرل محتروای ی  »شرده در ایرن تحقیرق،    یارگرفتره آغاز شد. روش بره  5+1با یشورهای  جدیدی از مذایرات و تعامل

مطلرب   530اه آمراری و در مممرو    مر سیسرتماتی،، هفرت  گیرری  وش نمونره یه با استفاده از راست « مضمون»واحد تحلیل نیز 

سرازی  سازی و انگراره های برجستهها، از نظریهتحلیل قرار گرفت. در تحلیل محتوای مطالب روزنامهوعنوان نمونه مورد تمزیهبه

ر محاسربه شرد.   به عنوان مبانی نظری تحقیق بهره گرفته شد؛  همچنین ضریب پایایی تحقیق نیز برر اسراآ آزمرون یرای اسر و      

ایرن هرای شرر  و ییهران وجرود دارد. بره     هدهد یه در این مدت، تفاوت معناداری بین دیدگاه روزنامر های تحقیق نشان مییافته

یرد بره انمراذ مرذایرات و نترای       گیری همرراه برا ت ی  پرداخته و جهت تر به انع اآ مطالبگرایانهبا دیدی واقع« شر »ترتیب یه 

 روی ردی انتقادی و اید ولوژی ی را در پیش گرفته است.« ییهان»بل حاصله دارد؛ در مقا
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Abstract  
This study tries to assess and compare the reflection of news and articles in Shargh and 

Keyhan newspapers on the Geneva Nuclear deal, from September 2013 to March 2014. The 

importance of the period is that after the election of Rouhani as president, negotiations with 

the foreign countries called 5+1 countries started. The method used in this research is 

"quantitative content analysis", and the analysis of the "content" is carried out by systematic 

sampling of a total of 530 articles published over a period of seven months. Highlighting 

ideas and image building have been used as the theoretical framework for the research. The 

reliability of the study is calculated by the K2 test. The result of the data analysis in this 

study indicates that there is a significant difference between the views of the Shargh and the 

Kayhan newspapers. The Shargh reflected a more realistic view in its news pieces and 

comments in which negotiations and the results are accepted. On the other hand, the 

Keyhan followed a critical and ideological point of view, espousing a pessimist approach 

towards negotiations. 

Keywords: Iran, Geneva negotiation, nuclear energy, NPT, The IAEA, the Media. 

 

 

 مقدمه -1

 نیم را در تر  یااسرت و نقرش عمرده    یاهسته یمباحث علوذ و ت نولوژ نیتراز عمده ایههست یانرژ

و تروان   یاهسرته  یبره فنراور   یابتیدسر  در واقع دارد. شرفتهیپ ییشورها ویژهبه مختلف  ییشورها یانرژ

 یاهسته یبه انرژ ییشوراگر  .است یو فن یعلم یهااز شاخه ی یمختلف،  یهانهیاستفاده از ات  در زم

 یبرا بحرران انررژ    نرده یینند، در آ یدوران خود را سپر گرید یهایپس از چند دهه یه انرژ ،ابدیدست ن

های مختلرف علروذ و   ایران نیز بیش از سه دهه است یه تحقیقات متنوعی را در زمینه رو خواهد شد.هروب
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زمینره دانرش و    هرا در عدالتیی ی از بیای های هستهبین تبعیض؛ اما در اینای انماذ دادهت نولوژی هسته

 یهبهانر  یره  دانندرا در انحصار خود می آنهای دارای این فناوری، دولتحقیقت بیشتر در .فناوری است

آنها اقداذ . ای استطریق دستیابی به فناوری هسته ای ازاصلی آنها در این مورد، ام ان ساخت بمب هسته

علمری   یهدر پی استفاد 1المللی انرژی اتمیا یه صادقانه و تحت نظارت آژانس بینیشوری چون ایران ر

 .دنبال جلوگیری از آن هستندبه تشدبهدانند و ، نادرست میاستآمیز از این انرژی و صلح

المللری  برین  هیشور در صرحن  ههای پیچیدتوان ی ی از پروندهرا می 2ای ایرانهسته یهپروند»بنابراین 

الملرل،  صهیونیسر  برین   هفشار یشورهای بزرگ غربی، توطئ یه دارای ابعاد گوناگونی است. یردمداد قل

 هطرر  و امنیرت ملری، توسرع    طقره از یر،  المللی، تحریر، برخری از یشرورهای من   های بیننقش سازمان

دیگرر،  ز سوینظر نخبگان ااین فناوری و اختال  هد دانشمندان جوان ایرانی در زمینیشور، حفظ دستاور

یه  92 مرداد 12البته از  .(Ruhani, 2013).« وجود آورده استای را برای این پرونده بهالعادهشرایط فو 

دسرت گرفرت،   طور رسمی س ان هدایت یشور را بهدولت یازده  به ریاست جمهوری حسن روحانی به

جدیرد از روابرط و    رتیرب فصرلی  ای رقر  خرورد ترا بردین ت    انرژی هسته یهت درباردور جدیدی از اتفاقا

 یهواقرع پرونرد  درالملرل گشروده شرود.    برین  یهتاریخی ایران در جامعر  یهاین پروند یهروی ردها دربار

حساآ روز ایران و دنیا محسروب   یهعنوان مسئلویژه در ی، سال گذشته بهای ایران و توافق ژنو بههسته

تری  مرذایره   یشور در واینش به انماذ مرذایره توسرط  شود یه نظرات مخالف و موافق زیادی را در می

 دنبال داشته است. ایران به یهیننده و روند پروند

گونه مسا ل و رونرد  نگاهشان به این یهویژه مطبوعات نیز با نو  پوشش و دریچو به 3هااین بین رسانه

در اف رار   سرازی مچنرین جریران  ای در بیان و تحلیرل مسرا ل و ه  ینندهای ژنو، نقش تعیینمذایرات هسته

یره  چرا»انرد.  تههرا داشر  های مسئوالن و تی  مذایره یننده و ارتباط بین دولتبروز واینش و گاه 4عمومی

یره   هسرتند  های جمعی ی ی از منابع قدرت و ابزاری برای ینتررل، مردیریت و نروآوری در جامعره    رسانه

آورند یه ای فراه  میا عرصهها موقعیت یهمچنین رسانه توانند جانشینی برای زور یا سایر منابع باشند.می

 یهد، چره در سرطح ملری و چره در عرصر     شرو تر مسرا ل زنردگی عمروذ در آن متملری مری     روز بیشر روزبه
________________________________________________________________ 
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ای هسته یهشده و جایگاه حساآ مسئلتوجه به مسا ل مطرحبا .(Mc Quail, 2003, p.21-22) «المللی.بین

های گونراگون داخلری و خرارجی بره آن از ابعراد مختلرف، الزذ       پرداختن رسانهالملل و ایران در نظاذ بین

ایرن دو روزنامره   یره  هان به این مه  داشرته باشری . چرا  شر  و یی یهست تا نگاهی به روی رد دو روزناما

تف ر و گرایش  یهی، نمایندیه هر 2گراو اصول 1طلبعنوان دو طیف افراطی اصالح)شر  و ییهان( به

ای ژنو و ایران و توافق هسته یههستند، حضور پررنگی در انع اآ وقایع و مسا ل مربوط به پروندخاصی 

 ای آن با روی ردهای خاص خود دارند. های حاشیهبحث

مبنای گرایش سیاسی دو روزنامه بوده است. ها بری برای انتخاب این روزنامهگیرواقع معیار تصمی در

تنها در ایرن تراریخ هرر دو    مانی به این دلیل بوده است یه نهز بازهمه در این همچنین انتخاب این دو روزنا

یار دولت حسن روحانی موسروذ بره   ، بل ه مصاد  با آغازبهروزنامه منظ  و سراسری چاپ و منتشر شده

صمیمات و عمل ردهرا در  یار دولت یازده ، فصل جدیدی از تاند؛ چرایه با آغازبهشده« یازده  دولت»

هرای درگیرر، براز شرد. در ایرن دوره، شرواهد       ای ایران و انماذ مذایرات با طرر  هسته یهپروند یهحوز

، 5+1بیانگر این ن ته است یه تا حدودی تغییر روی ردی در مواجهه با اقدامات و برخوردهای یشورهای 

هرا و  غرو تحرری   شورای امنیت و سازمان ملل و بیشتر با هد  انمراذ مرذایره، رسریدن بره توافرق جرامع، ل      

ای ای دو روزنامره هرای رسرانه  رو واینشخورد. از اینها به چش  میرقدرتالملل با ابگسترش روابط بین

 توجه قرار گرفت.دو طیف متفاوت سیاسی هستند، موردیه متعلق به 

گردد یه داشتن ایرن فنراوری در منرافع ملری     میاین موضو  نیز به نقش حیاتی باز اهمیت پرداختن به

واحرده  بارها منمر به تصویب قروانین مراده  یه این موضو  آنقدر اهمیت داشته یه چرایند. یشور ایفا می

تعهد، سران از طر  ایران و یشورهای جنبش عدذهای مختلف در مملس شورای اسالمی و صدور بیانیه

ملری ایرران و    ، وزارت خارجه ایران، اعضای دا   شورای امنیرت، آمری را، شرورای عرالی امنیرت     8گروه 

برین و در ایرن مقایسره ن راتی از     ویرژه این ره شراید ایرن    بره  های مختلف شده است.ها و قطعنامهموافقتنامه

ای پرداختشان به این مسئله به دست آیرد یره خرود روشرنگر راه و ن تره      یهها و نحورسانه یتضارب آرا

نرد در  نتوااتی از ایرن دسرت حتری مری    غیر از ایرن مسرا ل، تحقیقر    جدید برای پیشبرد اهدا  یشور باشد.

________________________________________________________________ 
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 ,Badiei, 2007).دنر نگراری نیرز یمر، ین   فعالیرت روزنامره   یهدرازمدت به تولید دانش نظری در حیطر 

p.142)   
گیرری اف رار   ای در شر ل هینندهای مه ، نقش تعیینعنوان ی ی از رسانهها بهاز آنمایی یه روزنامه

تواننرد برر رونرد    ارند و همچنین در ایران تا حردودی مری  دسویی مشخص ودر سمتعمومی و بسی  آنها 

است تا با گرایش  و ضروری نو  حریت و برخورد آنها اثرگذار باشند، الزذ، های مسئوالنگیریتصمی 

ویژه این ه انع اآ این اطالعرات در  . بهای ژنو آشنا شوی ویژه بحث توافق هستهآنها در مسا ل مختلف به

هرا  در موفقیت یا ش ست این مسئله تاثیرگرذار باشرد، ضرروری اسرت یره نرو  بازتراب        تواندها میرسانه

نهایت هد  یلی و اصلی ایرن  درتر از روی ردها داشته باشی . انداز روشنیبررسی و مقایسه شود تا چش 

های شر  و ییهان چه گرایشی را در این زمینه و با چه هدفی روزنامهبررسی این پرسش است یه تحقیق 

ها برای رسریدن بره اتحراد و    سازی روی رد رسانهو مدافع یداذ دیدگاه هستند؟ البته شفا  یننددنبال می

ای و بروز اخالل در ایرن زمینره هر     های رسانهتمریز روی خواسته و منفعت ملی و جلوگیری از فراف نی

 هد  عملی است یه به دنبال آن هستی . 

توافق  یه  پرداخت این دو روزنامه به مسئلها و نوبال بررسی بازتابدنبا این تفاسیر، در این تحقیق به

پردازی  این است یه آیا تفاوتی بین روی رد ایرن  اصلی یه به آن می یهای ژنو هستی . بنابراین مسئلستهه

اد هرا و ابعر  خورد، در چه حروزه و اگر این تفاوت به چش  می ؛دو روزنامه در این زمینه وجود دارد یا خیر

بره آنهرا    دادنتر سرااالتی یره بره دنبرال پاسرخ     . به بیانی روشنمحتوایی و صوری )قالب( بیشتر نمود دارد

ای ژنرو  های شر  و ییهان چگونه و برا چره روی رردی بره توافرق هسرته      روزنامه هستی ، از این قرار است:

 شرر   و ییهران  هرای روزنامه در ژنو ایهسته توافق به یافتهاختصاص مطالب میزان بین اند؟ چقدرپرداخته

 گو،وگفت تفسیر، خبری، گزارش خبر،) نوشتاری سب، یا قالب بین دارد؟ چقدر وجود معناداری تفاوت

 وجرود  معنراداری  تفراوت  ژنرو  ایهسرته  توافرق  به مربوط مطالب انع اآ در( ترجمه و سرمقاله یادداشت،

 در ژنرو  ایهسرته  توافرق  برا  مررتبط  مطالرب ( نظرامی  و حقروقی  اقتصرادی،  سیاسری، ) ابعاد بین دارد؟ چقدر

 یهمسئل به مربوط ی،ِ تیترهایِ تعداد بین دارد؟ چقدر وجود معناداری تفاوت ییهان و شر  هایروزنامه

 مطالرب  لحرن  برین  چقدر دارد؟ وجود معناداری تفاوت شر ، و ییهان هایروزنامه در ژنو ایهسته توافق

 در ژنرو  ایهسرته  توافرق بره   مربروط ( خنثری  و موافرق  انتقرادی،  گرایانره، واقرع  اید ولوژی ی، گرانه،توجیه)

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت شر  و ییهان هایروزنامه
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 اطالعات و متغییرهای پژوهش آوریروش تحقیق، جمع -2

دو ای اخبار و مطالب اینمقایسه یهبه مطالع 1«تحلیل محتوای یمی»در این تحقیق با استفاده از روش 

های شر  و ییهان چگونه و با روزنامهال اصلی این پژوهش این است یه وزنامه پرداخته شده است. سار

ای و ارزیرابی بررای   در ایرن پرژوهش از ت نیر، مقولره     انرد؟ ای ژنو پرداختهچه روی ردی به توافق هسته

عیرین شرده اسرت.    ت« پراراگرا  » و واحد ثبت نیرز  2«مضمون»آوری اطالعات استفاده و واحد تحلیل جمع

ییهران و   یهر دو روزنامر شرده د هرای منتشر در پژوهش حاضرر، شرماره   شدهآماری درنظر گرفته یهجامع

مرنظ  و  »گیرری ایرن پرژوهش از روش    برای نمونره  است. 1392زمانی شهریور تا اسفند سال  بازهشر  در 

 یهشرمار  169آماری از برین   یهآوردن نموندسته شده است. بر این اساآ، برای بهاستفاد 3«سیستماتی،

شر  و ییهان انتخاب و مطالعه شد. به  یهی، از دو روزناماز هرشماره  42تعیین شده،  بازهدر  شدهچاپ

شر  و ییهران را بره ترتیرب در یر، جردول قررار داده و بره هرر          یهروزنام یهشمار 169این ترتیب یه 

 .عنوان نمونه انتخاب شدبار، بهره ی،و سپس هر چهار شما روزنامه عددی داده یهشمار

یار گرفته شده، بدین ترتیب است یه ابتردا  آوری اطالعات برای این پژوهش بهروشی یه برای جمع

 .پرژوهش انتخراب شردند    یههای مررتبط برا مسرئل   نمونه و پاراگرا  یهگیری، جامعبر اساآ روش نمونه

نظر تعیرین و از روی آنهرا، مطالرب    ان مضرامین مرورد  والت مربوطره یرا همر   ها، مقر سپس برای تحلیل داده

شده،ید مربوطه اختصاص بعد به هری، از اطالعات گردآوری یهبندی و یدگذاری شد. در مرحلدسته

های نظر یدگذاری و در یامپیوتر ثبت شدند و با استفاده از آزمونمطلب مورد  530یب، ترت یافت؛ بدین

های اسمی، به تحلیل نهایی دسرت  ها برای مقولهمیانگین و آزمون تفاوت یهای مانند آزمون مقایسمقایسه

ر مستقل و محتوا و سب، مطلرب، تیترر   های شر  و ییهان متغیرد روزنامهدر این تحقیق، نو  روی  یافت.

ای ایرران و  هسرته  یهانع اآ اخبار و مطالرب مربروط بره مسرئل     یهی و نحوی،، ابعاد موضو ، مقدار یمّ

 یر وابسته در نظر گرفته شده است.شده نیز متغزمانی مشخص بازهای ژنو در این دو روزنامه در تهتوافق هس
________________________________________________________________ 

1. Quantitative Content Analysis 

2. Contents 

3. Systematically 
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 تعریف عملیاتی مفاهیم -3

 محتوای مطلب -3-1

ای هسته یهپروند یههای شر  و ییهان دربارشده در روزنامهستعریف نظری: محتوای مطالب منع 

دهند. وقی، نظامی، اجتماعی و... موضوعات مربوطه را ش ل میهای سیاسی، اقتصادی، حقایران در زمینه

نظامی، دفاعی، جنگ، اقتصادی و تماری، سیاسری و روابرط    یهمقولرای سنمش این متغییر از چهار زیرب

 شود.حقوقی استفاده میو  المللبین
 مطالب )سبک مطالب( یهارائ یهشیو -3-2

نگراری، سرب، مطلرب    هرای رایر  روزنامره   ی ری از فررذ   مطالرب را در  یهارا  یهتعریف نظری: شیو

مطالرب در ایرن پرژوهش در هفرت سرب، خبرر، گرزارش خبرری، تفسریر، یادداشرت، گفتگرو             گویند.می

های تیتر در صفحه نخسرت شرامل تیترر یر،،     )مصاحبه(، ترجمه، سرمقاله و همچنین بررسی تیتر در قالب

 صرفحه  در تیترهرا  مممرو  ترهرای صرفحه نخسرت و    تیتر ع س، تیتر ی، و تیتر ع س مشترک، سایر تی

 نخست.

 لحن مطلب -3-3

ای ایرران  هسرته  یهمنظور از لحن مطلب نو  بیان رویدادها و مطالب مربوط بره پرونرد   تعریف نظری:

 است.

 شود:های زیر سنمیده میاین متغییر با گزینه تعریف عملی:

ان روزنامه در مرورد رویردادهای مررتبط برا     منظور لحن و موضع انتقادی و مخالف نویسندگ انتقادی:

 ای ایران است.هسته یهپروند

پرردازد و  ای ایرران مری  هسرته  یهمطالبی یه به توجیه رویدادها و وقایع مربوط به پروند گرایانه:توجیه

 سعی دارد تا به مطالب منتشر شده با روی رد خود مشروعیت ببخشد.

های اید ولوژی ی شود و در آن از واژهی اعتقادی مربوط میهافرضمطالبی یه به پیش اید ولوژی،:

خوار، صداقت، اعتماد و مواردی از این دست استفاده چون دشمن بزرگ، شیطان بزرگ، جنایت ار، خون

 شده است.

وقایع را گزارش دهنرد و برا    داوری، صرفاًمطالبی یه در آنها سعی شده است بدون پیش گرایانه:واقع

 خوانی دارند.ها همواقعیت

رویدادها، تصمیمات و اهدا  مرتبط برا   یهمطالبی یه به افشاگری و ارا ه اطالعات دربار افشاگرانه:

 پردازد.نظر از معتبر یا نامعتبر بودن منبع میای ایران صر هسته یهپروند
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ای ایرران  هسرته  یهنوعی موافق رویدادها، تصمیمات و اهردا  مررتبط برا پرونرد    مطالبی یه به موافق:

 هستند.

تروان  شود و درواقع میآنها مشاهده نمی یهگیری و لحن خاصی در ارا جهت مطالبی یه هیچ خنثی:

 رود.شمار میرسانی صر  بهگفت ی، خبر و اطال 

 تحقیق یهپیشین -4

؛ توان به چند نمونه گریرز زد هایی یه مرتبط با موضو  این بحث است، میها و پژوهشجمله مقالهاز

 زبران فارسری  یهشرب   دو هرای سرایت  خبرری  گفتمران  یهمقایسر » عنروان  برا  ها، پژوهشیی ی از این مقاله

را  آن ،(2004) طا رب  مهدی است یه محمد «5+1 و ایران مذایرات مورد در آمری ا صدای و سیبیبی

بررسی  2013 نوامبر 24 با مصاد  92 آذرماه سوذ توافق از بعد هفته ی، تا قبل، هفته ی، زمانی بازه در

 و ایرران  مرذایرات  مورد در هاسایت این خبری گفتمان یهمقایس پژوهش این اصلی یهمسئل. است یرده

 و اروپرایی  سیاسرتمداران  پرژوهش،  ایرن  در آمرده دسرت بره  نتای  اساآ بر .است 3 ژنو زمانی بازه در 1+5

 فشرار تحرت  برا  و دارنرد  ایران ایهسته ژیانر از استفاده و دستیابی دادننشان خطرناک در سعی آمری ایی

 یننرد مری  سرعی  همگررا،  هرای دهری جهرت  و مشرابه  اخبراری  از استفاده با صهیونیستی البی طریق از بودن

 گوناگون ابعاد در نیز هراسیایران و هراسیاسالذ سناریوهای پیگیری همچنین. زنند ه  بر را گوهاوگفت

 .است مشاهده قابل خود

 تحلیرل ) فرردا  رادیرو  سایتوب روانی جنگ فنون بررسی» به (2008) ندوشن یالنتری مری  همچنین

 در. اسرت  پرداختره (« 1747 و 1737 یهقطعنام دو تصویب زمان در ایران ایهسته یهپروند اخبار محتوای

 آن مختلرف  فنرون  و هرا ت نی، روانی، جنگ سازویار و ماهیت شناخت ضمن شده تالش حاضر تحقیق

 اسرت؛  السا دو دارای شده، انماذ محتوا تحلیل روش به یه تحقیق این. گیرد قرار مطالعه و یبررس مورد

 و 1737 یهقطعنامر  دو تصرویب  زمان در ایران ایهسته یهپروند به مربوط اخبار در فردا رادیو این ه ی ی

 یهاسرتفاد  میزان هاین  دوذ است؟ یرده استفاده بیشتر روانی جنگ و تبلیغاتی هایت نی، یداذ از 1747

 ایرن  نتیمره  اسرت؟  یرده فرقی چه هاقطعنامه تصویب از بعد و قبل روانی جنگ هایت نی، از فردا رادیو

 و ت ررار  گرواهی،  هرای ت نیر،  از بیشرتر  ایرران  ایهسرته  یهپروند زمان در فردا رادیو سایتوب یه شد

 از هرا قطعنامره  تصرویب  از پریش  فرردا  رادیرو  یهاسرتفاد  میرزان  همچنرین . است یرده استفاده زنیبرچسب

 .است بوده بیشتر گواهی ت نی، هاقطعنامه تصویب از بعد و ،ترآ به توسل ت نی،

 اسرالمی  جمهروری  ایهسرته  هایفعالیت اخبار بازتاب» عنوان با پژوهشی در نیز (2009) احمدی علی

 فرایس  ان،انسری  سی،بیبی خبری هایشب ه اخبار محتوای تحلیل) المللیبین خبری هایشب ه در ایران
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 ایران ایهسته هایفعالیت اخبار بازتاب یهنحو یهمقایس و بررسی به ،(العربیه و المزیره ،24 فرانس نیوز،

 تحلیرل  بررای . اسرت  پرداختره  1386در سرال   المللیبین خبری یهاین شش شب  در محتوا تحلیل روش با

 نظرری  تحلیل مبانی عنوانبه سازیچارچوب و سازیبرجسته بانی،دروازه هاینظریه از موضو  بهتر هرچه

 هرای شرب ه  سرایر  از بریش  المزیرره  یهشرب   یره  دهدمی نشان تحقیق هاییافته. است شده استفاده یققتح

 و خبرری  یهمصراحب  بیشرتر  هرا شرب ه  توجره  مرورد  سرب،  و داده پوشش را ایران ایهسته یهبرنام خبری،

 مطالرب  در تهدیردآمیز  لحرن  از یمترر  و بوده اقناعی -القایی هاشب ه در غالب بار. است بوده زنده ارتباط

 شده ییدت  فشار اعمال و تحری  بر بیشتر تهدید صورت در یه است حالی در این و اندیرده استفاده خود

 نظرر  در ایرران  ایهسرته  هایفعالیت برای را تهدیدآمیز و نظامی چارچوب بیشتر همچنین شب ه این. است

 المزیرره  یهشرب   یه گفت باید یل در .اندیرده عنوان ایهسته سالح به دستیابی را ایران هد  و گرفته

 العربیره  یره درحرالی  ؛اسرت  یرده حمایت ایران ایهسته یهبرنام از هاشب ه سایر از بیشتر خود مطالب در

 .ندارد برنامه این به تمایلی چندان ،آن رقیب

 خبرری،  گفتمران  یهمقایسر » عنروان  برا  یره  اسرت  (2010) گرودرزی  حسرن  بره  متعلرق  بعدی پژوهش

 برا ) ایرران  ایهسرته  اخبرار  مرورد  در فارسری  سری بیبی سایت و( ایرنا) ایران اسالمی جمهوری خبرگزاری

 سایت دو خبری متون تحقیق این در. است شده ارا ه( ق  فردو ایهسته سیساتت  ساخت یهمسئل بر ییدت 

 فرردو  ایهسرته  سیساتت  ساخت یهمسئل بر ییدت  با ایران ایهسته مسا ل مورد در ایرنا و سیبیبی خبری

 و شرده سراخته  هرای انگراره  سرایت،  دو این خبری گفتمان یهمقایس ضمن و است گرفته قرار موردبررسی

 ایرن  در موردتوجره  مفاهی  و هانظریه. است شده مشخص هارسانه این توسط شدهاستفاده روانی هایشیوه

 پرژوهش  این نتای . است خبر بانیدروازه و سازیبرجسته سازی،انگاره پروپاگاندا، روانی، جنگ تحقیق،

 رسانه دو این روانی و تبلیغاتی گفتمان و شدهساخته هایانگاره گفتمانی، هایمقوله وجه، سه یهپای بر ه 

 قررار  یامرل  تعرارض  در ی ردیگر  با گفتمانی رمنظ از سیبیبی و ایرنا یه است آن بیانگر یه شده استنتاج

 بروده  ایرسرانه  سرازی شرفا   ایرنرا،  گفتمران  و ایرسانه سپهر و شانتاژ سی،بیبی ایرسانه گفتمان. دارند

 گفتمران  و ،سرازی مخردوش  و آفرینری بحرران  ارعاب، سی،بیبی توسط شدهاستفاده روانی گفتمان. است

 المللری برین  اقتردار  و ملری  وحردت  نمرایش  ای،هسته سازیشفا  مانگفت ایرنا، توسط شدهاستفاده روانی

 .است

 فرر ای دیگر است یه علری امیردی و سرعیده مررادی    عنوان مقاله« هستی ایران یهبرسازی امنیتی برنام»

های غربی اند. در این مقاله به تبیین و بررسی ینش یالمی رسانهتحریر درآورده یهآن را به رشت (2014)
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سرال   10ای ایرران طری   هسرته  یهنمرایی برنامر  المللی انرژی اتمی در امنیتی ساختن و برزرگ س بینو آژان

های واشنگتن پست، گاردین، وال استریت ژورنرال، دیلری   های روزنامهگذشته به تحلیل محتوای سرمقاله

یرن پرژوهش برر    ا یهای پرداخته است. فرضیالمللی انرژی هستهتلگرا  و اسناد صادره توسط آژانس بین

 یههای غربی و آژانس در برساختگی بار امنیتی برنامیعنی رسانه ؛یید شده استت  1اساآ م تب یپنهاگ

عنروان ابرزاری بررای امنیتری    فری، بره  اند و با انتخاب واژگان حاوی بار منثری داشتهای ایران نقش ماهسته

 اند.ای ایران عمل یردههسته یهیردن برنام

طور مختصر به آنهرا اشراره یررد.    توان بهینه انماذ شده است یه میری نیز در این زمهای دیگپژوهش

 سره  در ایرران  ایهسرته  یهپرونرد  برا  ارتبراط  در العربیره  یهشب  شامگاهی خبری هایبخش تحلیل»مانند؛ 

 و انری ایر ینشرگران  بازنمایی یهشیو تطبیقی یهمطالع»، (2010) اثر مصطفی فلحمیده «2009 آخر یهماه

 یراری از فرردوآ   («لیرون  ون 2008 الگروی ) المللری برین  هرای رسانه در ایران ایهسته یهپروند در غربی

 اسرالمی  جمهروری  ایهسته یهبرنام خبری پوشش»، (2013) گلفاذ ارسالن و خیرآبادی رضا زاده،آقاگل

 («ف وآ و اشپیگل چه،زودوی آلمانی خبری هایسایت محتوای تحلیل) آلمان خبری هایسایت در ایران

 اعتماد و شر  جوان، ییهان، یهروزنام چهار محتوای ، تحلیل(2013) الصاد  عبدال ری  به یوشش زاشا

 در ایران ایهسته انرژی اخبار سازیبرجسته»، (2015) محسنی سارا یهنوشت .«ایهسته مذایرات یهدربار

 بهناذ و گیویان از عبداهلل «1385 تا 1383 هایلسا طی آمری ا صدای و سیبیبی هایسایت فارسی بخش

 ایهسته یهبرنام یهدربار آمری ا یهبرجست هایروزنامه هایسرمقاله گفتمان تحلیل»، (تابی) زادهرضاقلی

 بررسری »، (2007). ریابی سقای ح یمه و ایزدی ادفا یهنوشت ایبرزاده؛ الدینجمال سید یهترجم .«ایران

 تحلیرل  یهنظریر  مبنای بر انترنشنال ییهان و تایمز نیویورک هایروزنامه در ایران ایهسته یانرژ بازنمایی

 و سری بری بری  در ایرران  ایهسرته  یهمسرئل  انع راآ »، (2009) قادرخرانزاده  یاری از شراهو  «یالذ انتقادی

 ایمقایسره  لیرل وتحتمزیه»، (2011) مرادیان جمال یهنوشت «میالدی 2011 و 2010 هایسال طی انانسی

،  (2013) بارده انصاری از صدیقه «ایران چاپ انگلیسی هایروزنامه و غربی هایروزنامه خبرهای گفتمان

، (2015) نسرب سریوندی  زهرره  یهنوشرت  «هرا روزنامره  در ایرران  ایهسرته  یهبرنام انتقادی مباحث بررسی»

از  .«ایران ایهسته انرژی یهبرنام یهدربار ریتانیاب و ایران هایروزنامه مطالب از ایمقایسه انتقادی بررسی»

 . و... (تابی) زنوآ مشتاقی ربابه و بهناذ بیوک
________________________________________________________________ 

1 Copenhagen School 
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 هاچارچوب نظری رسانه -5

هرا اریران   نظریره های نظری موجرود پریش رفرت.    ارچوبمسیر الزذ است تا بر اساآ چ یهبرای ادام

هرای طبیعری و اجتمراعی در    های مرا از پدیرده  حلیلزیرا تماذ تفسیرها و ت ؛دهنداساسی علوذ را تش یل می

بدون ذهن مسلح به نظریه، قادر بره درک علمری از جهران پیرامرون خرود       .گیردها صورت میقالب نظریه

 برر  د. بنرابراین مرروری  دهها و مشاهدات هر فرد نظ ، ترتیب و میدان دید مینظریه به دادهیه ؛ چرانیستی 

  .اندازی می دارد، مطابقت تحقیق هد  و موضو  با نوعیبه یه اییهنظریه ترینتعدادی از مه 

ییردزدایی از آن هسرتند. امرروزه     ثیرگذاری بر ی، پدیرده یرا ت   ها همیشه مشغول ترسانه»حقیقت در

، از 1ییدزدایی بیش از هر زمران دیگرری آشر ار شرده اسرت. هارولرد دتیرز        گذاری و تثیر ت ثیرات این ت

همچنرین  گیری دارد. ای به خودی خود، جهتگوید یه هر رسانهاده یرده و میاستف 2گیریصفت جهت

ارزش ،ها یارشران ایرن اسرت یره سراختارهای واقعری را در زمران انتقرال        رسانه یه گویدمی 3پستمن نیل

 «.دهنرردتررر نشرران مرریدیگررری را نررازل یهتررر و پدیرردای را مهرر پدیررده یننررد و بررا ایررن یررارگررذاری مرری
(Shokrkhah, 2003, p.183) 

برخرری اخبررار و  6یررردندادن و برجسررتههررا بررا اهمیررت، رسررانه5و مرر، یررامبز 4گیلبرررت یبرره عقیررده

دادن بره آنهرا، نیروهرای جامعره را بره آن      دهند و برا وزن یار جامعه قرار میموضوعات، آنها را در دستور 

این ای در جامعه ایماد یرد و به شدهیریزای برنامههتوان موجبراین با چنین روشی میینند. بنامشغول می

 .(Bahrami, 2012, pp.22-23)« سویشاند.سو و آنوسیله اف ار عمومی را به این

هررای شخصری و دسررتیابی برره  میررزان انتخراب خبرهررا بررر اسراآ معیارهررای ذهنری و قضرراوت   »واقرع  در

جملره اهردافی   یننرد، از ل مری ها بر اساآ آن عمههای خبری رسانگونه یه برنامههای خبری و بدانارزش

,Mehrdad)  ,2010 «.شودتوسط محققان دنبال می 7خبر بانیدروازه ینظریه یهدر مطالع است یه معموالً

p.35). 

________________________________________________________________ 

1. Harold Dtyz 

2. Bias 

3. Neil Postman 

4. Gilbert 

5. Mac Kambiz 

6. signalize 

7. Goalkeeper's Theory 
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ابعاد  یهشدن همایدر جامعه موجب رسانهجمله مطبوعات و ازها حضور و گستردگی رسانهاز طرفی 

رتباطرات معتقدنرد حتری تصرویر ذهنری فررد از دنیرای        زندگی شده است تا آنما یره یارشناسران علروذ ا   

هرای متفراوت بره یر،     هبه دالیل و انگیزچون افراد : »هاستاطرافش، تصویر و باوری مطابق با میل رسانه

ای نتای  آورند طبیعی است یه حتی از ی، پیاذ یا محتوای رسانهای روی میرسانه یا ی، محصول رسانه

در دهره   2شود یه جرج گربنریاد می 1یاشت یهعنوان نظرینین دیدگاهی بهاز چ دست آورند.متفاوتی به

 خصروص تلویزیرون ماننرد زمرینِ    هرا بره  های رسانهاو مخاطبان در دریافت پیاذ یارا ه یرد. به عقیده 1960

هرا  توان هرچه را خواست در آنها یاشت و پرورش داد. بنابراین، معنا توسط رسانهمستعدی هستند یه می

 ,Broujerdi Alavi)« شروند. تر میشود و مخاطبان با پذیرش چنین معناهایی به همدیگر نزدی،ولید میت

2001, p.25). 
های ذهنری  هر رسانه گرایش دارد به این ه در نقشه»معتقد است:  3گونه یه دنیس م، یوایلالبته آن

« ورد فایده و یاریرد خرود ایمراد ینرد   ارات در مها و انتظای از تداعیما جایگاهی معین بیابد و ممموعه
(Mc Quail, 2003, p.42). 

را میران واقعیرت عینری اجتمراعی و      4ها نقش میرانمی رسانه»یادآوری این ن ته نیز ضروری است یه: 

چند لحاظ میانمی هستند: ی ی این ه بیشتر میران مرا )بره    های جمعی ازینند. رسانهفردی ایفا می یهتمرب

ای یه خارج از ادارک یا تماآ مسرتقی  ماسرت قررار    بالقوه یهنده( و آن بخش از تمربینعنوان دریافت

یار داری  )قانون، صنعت، دولرت و..(  و سایر نهادهایی یه با آنها سروگیرند. دوذ مم ن است میان ما می

هرا  سرانه قرار گیرند. سوذ ام ان دارد پیوندی میان ایرن نهادهرای گونراگون ایمراد یننرد، چهرارذ این ره ر       

ایرن   گیرری  و پرنم  نیرز، بیشرتر    ممراهایی هستند یه توسط آنها دیگران با ما و ما برا دیگرران تمراآ مری    

هرا و رویردادها   ازمانهرا، سر  آوردن اسباب و لوازذ به ادراک ما از سرایر گرروه  ها هستند یه با فراه رسانه

بره مشراریت فعرال در     هرا معمروالً  هافزون بر ایرن، رسران   .((Mc Quail, 2003, pp.82-83« دهندش ل می

سازی و یردن آنها و همچنین یوشش در جهت ی پارچهدادن یا رهبرییدادهای اجتماعی و گاه جهترو

 .(Mc Quail, 2003, p.84)انسماذ جامعه متعهد هستند 

________________________________________________________________ 

1. Cultivation Theory 

2. George Graebner  

3 Denis McQuail 

4 Mediation 
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 حاضرر  پرژوهش  در مروردنظر  مروارد  از ایگوشره  بیرانگر  نوعیبه یه شدهمطرح هاینظریه مممو  از

 ،3سرازی یلیشره  ،2تزریقری سروزن   خبر، بانیدروازه ،1سازیبرجسته هاینظریه یه گفت بتوان شاید ،است

امرا   ؛دارنرد  قررار  تحقیق اهدا  راستای در دیگری ینظریه هر از بیش 5سازیانگاره و 4ایرسانه بازنمایی

عنروان  ازی  یره بره  پررد سرازی مری  و انگراره  سرازی برجسرته  یدر این بخش فقط یمی به تشریح دو نظریه

 اند.نظریات اصلی و پایه در پژوهش حاضر مالک قرار گرفته
 سازیبرجسته یهنظری -5-1

ای گرذاری برر برنامره   معنری اولویرت  اند یه بهترجمه یرده «Agenda setting»سازی را معادل برجسته

وجود سازی بهولویت یا برجسته، نوعی اهاها در انتقال پیاذگوید رسانهشود. این نظریه میخاص اطال  می

ساختن برخری از  یند؛ اما با برجستهرا محدود می «رفتار» یها در حوزهثیرات رسانهنظریه ت  آورند. اینمی

توانند تعیین ینند یره  ها نمیثیر بگذارد. به عبارت دیگر، رسانهت « اطالعات مردذ»تواند بر میموضوعات 

 & Amirpour)« چره بیندیشرند   یدربراره »توانننرد تعیرین یننرد یره     یامرا مر  « چطرور بیندیشرند  »مخاطبران  

Bahramian , 2013, p.123). 

های جمعی اهمیت نسبی موضوعات مختلرف  سازی، فراگردی است یه طی آن رسانهواقع برجستهدر

ها اهمیت بیشتری بره موضرو  یرا رویرداد خاصری نشران دهنرد،        دهند. هرچه رسانهرا به مخاطب انتقال می

 .(Vindal et al., 1978, p.374) شوندمخاطبان اهمیت بیشتری برای آن قا ل می

 سرعی  هرا رسرانه  در موضوعات بندیدرجه و رویدادها نمایییوچ، و بزرگ با سازیبرجسته یندفرا

 بره  رسرانه  دیردگاه  القرای  راسرتای  در امرر  ایرن  یره  سازند برجسته مخاطب ذهن در را رویداد یه ینندمی

 .(Shokrkhah, 2003, p.94) هست نیز مخاطب
 سازیانگاره ینظریه -5-2

سرازی  انگراره » ،و رویردادها بره مخاطرب    ءها، اشریا ها، م انای )تصویری( از شخصیتانگاره یرا ها

ذ برا  أیاری شده و ترو ها دستواقعیت؛ سازی، با بازتاب واقعیت سرویار داری ناذ دارد. در انگاره «خبری

 سرازی در جهران خبرر اسرت    و یلیرد یارگشرای معنری    «ت نیر، »سازی شوند. انگارهارا ه میتفسیر پنهان 
________________________________________________________________ 

1  Agenda-Setting Theory 

2 Theory Needles 

3 Stereotyping Theory 

4 Media Representation Theory 

5 Script Theory Of 
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(Shoar ghafari, 1995, p.25). سازی وابستگی زیادی به تمربیات عینی و ملموآ ما از رویدادها، انگاره

زیرا  ؛یندیتر عمل مسازی موفقها و اشیاء دارد. هرچه این وابستگی یمتر باشد، انگارهها، شخصیتم ان

  .(Alilu, 2004, p.33)گیرد ها ش ل میما از مسا ل نامحسوآ، از طریق رسانه آگاهی

صرراحبان صررنایع خبررری و عررامالن   ؛ تفرراوت آشرر ار دارد  «جهرران واقعرری »بررا  «ایجهرران رسررانه »

سرازی و برجسرته  یارگیری فنون مهندسی خبرر همچرون گزینشرگری، انگراره    های بزرگ با بهخبرگزاری

 یننرد مین مری  ع اقتصرادی و سیاسری خرود را تر    دهند یره منراف  تفسیری از واقعیت ارا ه می ،ی تصویرساز

(Ardestani, 1999). ریزی دست به تصویرسرازی خبرری یرا انگراره    یارگزاران خبری آگاهانه و با برنامه

  نیسرت انع راآ   سازی آنچه مهدر انگاره» :زنند. در این نظریه، اندیشمندان آن معتقدندسازی خبری می

واقعیرت یر، رویرداد بررای      یهواقعیت و رویداد است. در اینما هد  و ماهیت یار، استفاده از دسرتمای 

 .(Ardestani, 2008) «آن است یهارا ه تفسیری پنهان در لفاف

پراینی، جعل و تحریف های خبری، شایعههای حای  بر سازمانسازی دخالت ارزشهای انگارهشیوه

 ییرد ت  و زدن، ت ررار برچسرب  یرا  گذاریگویی، گواهی، حمله یردن و تخریب هد ، اس لیحقایق، ی

 .(Alilu, 2004, p.39)شود )انبوه فریب در بین نشر اطالعات( می پیاذ و ماساژ پیاذ

اسرتفاده قررار   هایی یه در تحقیق حاضرر مورد ئوریهای مختلف، تحقیقت با توجه به بررسی نظریهدر

« سرازی برجسته» یترتیب یه نظریهیناهستند. به« زیسابرجسته»و « سازیانگاره» ینظریه گرفته، شامل دو

ییهان ه  تا حدودی از آن در انع اآ  یهرچند یه روزنامه ؛خوردشر  به چش  می یبیشتر در روزنامه

تئروری   یهییهران برر پایر    یهانع راآ مطالرب در روزنامر    یهاخبار خود بهره برده اسرت. در مقابرل شریو   

 پیش رفته است.« سازیانگاره»

 های پایههای نظریه(: متغییرها و گزاره1جدول )

 اصلی یگزاره متغییرها نظریه

 سازیانگاره
تصویر، بازتاب، تفسیر پنهان، 

 سازی، مخاطبمعنی

پنهان،  تفسیر با ذتوأ و شده یاریدست هاواقعیت، واقعیت بازتاب

ملموآ افراد  و عینی تمربیات به زیاد بستگیخبر، وا جهان در سازیمعنی

 رویدادها و واقعیت نبودن انع اآا ، مه از اطر

 سازیبرجسته
بندی، یردن، اولویتبرجسته

 یردن، مخاطبالقا

 یهحوز در هارسانه در انتقال پیاذ، محدود یردن تاثیرات گذاریاولویت

 یشند، انتقال اهمیتچه چیزی بیند یهرفتار، تعیین این ه مخاطبان دربار

 مخاطب به رسانه دیدگاه مخاطب، القای به مختلف موضوعات نسبی
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 های تحقیقافتهی -6

ای ژنو در اخبرار و مطالرب خرود    توافق هسته یهییهان به مسئل یهشر  بیشتر از روزنام یهروزنام -1

 پرداخته است.

 های مورد بررسیتوزیع فراوانی روزنامه (:2)جدول 

نام 

 امهروزن

فراوانی کل 

 اخبار

درصد 

 فراوانی

فراوانی اخبار و مطالب 

 یهمربوط به پروند

 ای ایرانهسته

درصد 

 فراوانی

درصد اخبار 

ای هسته یهپروند

 ایران به کل اخبار

 05/5 8/42 227 20/49 4495 شر 

 52/6 2/57 303 80/50 4641 ییهان

 80/5 100 530 100 9136 جمع

 

 در ژنو ایهسته توافق تیترهای به مربوط انتظار مفاهیم مورد و مشاهده مورد (: فراوانی3) جدول

 و کیهان های شرقروزنامه

 تیترها
های مورد مشاهدهفراوانی های مورد انتظارفراوانی   

 درصد فراوانی درصد فراوانی

شر  یهروزنام  227 8/42/0  265 50 

ییهان یهروزنام  303 2/57/0  265 50 

ترهامممو  تی  530 100 530 
 

100 

 درصدهای یهچگونگی محاسب

530 هر ستون

مورد
درصد 

 530

مورد
درصد   

 

ای در داری تفاوت تیترهای مربوط به توافق هسته(: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معنی4جدول )

 های کیهان و شرقروزنامه

 9/10 2مقدار یی

 1 آزادی یدرجه

 Sig 001/0.داری سطح معنی

( برا  4-20( از مقرداریای بحرانری جردول )   9/10دسرت آمرده )  آنمایی یه ممرذوریای بره  تفسیر: از 

معنرادار   01/0شرده در سرطح   های مشراهده  بیشتر است، بنابراین تفاوت 01/0، در سطح  1آزادی  یهدرج

اسرت.   05/0از  رتر یوچر،  SPSS( آزمرون در  P =001داری )عبارت دیگرر چرون سرطح معنری    است. به



   95                                              یهانشرق و ک یهادر روزنامه یاتوافق هسته انعکاس مسئله 

داری وجرود دارد. همچنرین برا توجره بره مقرادیر       شود و در آن تفراوت معنری  یید میبنابراین فرض ی، ت 

 ای در روزنامه ییهان بیشتر از روزنامه شر  است.مشاهده شده، حم  مطالب مربوط به توافق هسته

 شود.رد می H0:P1=P2فرض صفر  پس

 شود.یید میت  H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 

 بیشرتر  نیز ییهان یهروزنام و خبری گزارش قالب از بیشتر خود مطالب یارا ه در شر  یهروزنام -2

 است. یرده استفاده تفسیر قالب از
 های شرق و کیهانسبک مطلب روزنامه (:5)جدول 

 سبک مطلب
 کیهان یهروزنام شرق یهروزنام

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/57 175 4/37 85 خبر

 4/24 74 2/24 55 گزارش خبری

 9/8 27 7/5 13 تفسیر

 2 6 4/4 10 گووگفت

 3/0 1 2/2 5 سرمقاله

 6/6 20 6/21 49 یادداشت

 0 0 4/4 10 ترجمه

 100 303 100 227 جمع

 

 داری تفاوت سبک نوشتاری در انعکاس (: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معنی6جدول )

 های شرق و کیهانای ژنو در روزنامهه توافق هستهمطالب مربوط ب
 94/54 2مقدار یی

 6 آزادی یدرجه

 Sig 000/0.سطح معنی داری 

 

( برا  4-22( از مقرداریای بحرانری جردول )   94/54تفسیر: از آنمایی یه ممذوریای به دسرت آمرده )  

معنادار  01/0شده در سطح ههای مشاهداست، بنابراین تفاوت ترگبزر 01/0، در سطح  6آزادی  یهدرج

اسرت.   05/0از  ترر یوچر،  SPSS( آزمرون در  P =000داری )است. به عبارتی دیگر چرون سرطح معنری   

داری وجرود دارد. یعنری سرب، نوشرتاری )خبرر،      شود و در آن تفاوت معنری یید میبنابراین فرض ی، ت 
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اآ مطالرب مربروط بره توافرق     گو، یادداشت، سررمقاله و ترجمره( در انع ر   وگزارش خبری، تفسیر، گفت

 .نیستهای شر  و ییهان ی سان ای ژنو در روزنامههسته

 شود.رد می H0:P1=P2فرض صفر پس 

 شود.یید میت  H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 

عرد نظرامی   ییهان نیز بره بُ  یهعد سیاسی و روزناممطالب خود بیشتر به بُ یهشر  در ارا  یهروزنام -3

 .پرداخته است
 1شرق و کیهانهای (: ابعاد مطالب روزنامه7جدول )

 شرق کیهان
ابعاد 

 مطلب
 جمله تیتر جمله تیتر

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 سیاسی 475 57 129 57 539 47 143 47

 اقتصادی 262 32 73 32 441 39 118 39

 حقوقی 50 6 14 6 95 8 24 8

 نظامی 39 5 11 5 72 6 18 6

 جمع 826 100 227 100 1147 100 303 100

 

 مطالب مرتبط با  ابعادداری تفاوت (: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معنی8جدول )

 های شرق و کیهانای ژنو در روزنامهتوافق هسته

 85/4 2مقدار کی

 3 آزادی یدرجه

 Sig 183/0.داری سطح معنی

 

( برا  4-24اریای بحرانری جردول )  ( از مقرد 85/4دسرت آمرده )  مرذوریای بره  تفسیر: از آنمایی یه م

معنرادار   05/0ده در سرطح  های مشاهده شر یمتر است، بنابراین تفاوت 05/0، در سطح  3آزادی  یهدرج

است. بنابراین  05/0از تر بزرگ SPSSآزمون در  (P =183)داری عبارتی دیگر چون سطح معنینیست. به

________________________________________________________________ 

هرا حاصرل جمرالت هسرتند و تیترهرا براسراآ محتروای        ههای مربوطه از روی جمالت متن مربوط به تیترها تنظی  شده اسرت. یعنری داد  داده .1

 اند.بندی شدهجمالت طبقه
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داری نیسرت. یعنری مطالرب مربروط بره ابعراد )سیاسری،        شرود و در آن تفراوت معنری   مری یید فرض صفر ت 

 های شر  و ییهان ی سان است.ای ژنو در روزنامهاقتصادی، حقوقی و نظامی( توافق هسته

 شود.یید میت   H0:P1=P2پس فرض صفر 

 شود.رد می  H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 

ای هسرته  یهوزنامه ییهان تیتر یر، خرود را بره اخبرار مربروط بره مسرئل       شر  بیشتر از ر یهروزنام -4

 اختصاص داده است.

 های شرق و کیهانیک روزنامه یه(: نوع نمایش تیترهای صفح9جدول )

 تیتر
 کیهان یهروزنام شرق یهروزنام

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/22 16 7/19 14 تیتر ی،

 4/1 1 5/8 6 تیتر ع س

 10 7 8/2 2 ی، و تیتر ع س مشترک تیتر

 7/65 46 69 49 نخست یهسایر تیترهای صفح

 100 70 100 71 نخست یهمممو  تیرها در صفح
 

 داری تفاوت تیترهای یک مربوط به (: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معنی10جدول )

 های کیهان و شرقای در روزنامهتوافق هسته

 57/6 2مقدار کی

 3 آزادی یدرجه

 Sig 087/0.داری سطح معنی
 

( برا  4-25( از مقرداریای بحرانری جردول )   57/6از آنمایی یه ممذوریای بره دسرت آمرده )    تفسیر:

معنرادار   05/0ده در سرطح  های مشاهده شر یمتر است، بنابراین تفاوت 05/0، در سطح  3آزادی  یهدرج

است. بنابراین  05/0از تر بزرگ SPSSزمون در آ (P =087) داریعبارتی دیگر چون سطح معنینیست. به

داری نیست. یعنی مطالب مربوط به تیترر یر، در روزنامره    شود و در آن تفاوت معنییید میفرض صفر ت 

 شر  و ییهان ی سان است.

 شود.یید میت  H0:P1=P2پس فرض صفر 

 شود.رد می H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 
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 های شرق و کیهانتر در سایر صفحات روزنامه(: نوع نمایش تی11جدول )
 کیهان یهروزنام شرق یهروزنام تیتر

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/23 70 3/31 71 نخست یهمممو  تیترها در صفح

 9/76 233 7/68 156 تیتر در سایر صفحات

 303 227 مممو  یل تیترها

 

  یهداری تفاوت تیترها در صفحی(: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معن12جدول )

 های کیهان و شرقای در روزنامهیک مربوط به توافق هسته

 44/4 2مقدار کی

 1 آزادی یدرجه

 Sig 035/0.داری سطح معنی
 

( برا  4-27( از مقرداریای بحرانری جردول )   44/4آمرده ) دسرت از آنمایی یره ممرذوریای بره    تفسیر:

معنرادار  05/0هرای مشراهده شرده در سرطح     ر است. بنابراین تفراوت بیشت05/0، در سطح 1آزادی  یهدرج

اسرت.   05/0از  ترر یوچر،  SPSSآزمرون در  ( P =035داری )عبارتی دیگرر چرون سرطح معنری    ست. بها

داری وجود دارد. یعنی مطالب مربوط به تیترهرا در  شود و در آن تفاوت معنییید میبنابراین فرض ی، ت 

 ر  و ییهان ی سان نیست.ش یی، در روزنامه یصفحه

 شود.رد می H0:P1=P2پس فرض صفر 

 شود.یید میت  H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 

ییهران از   یهگرایانره و روزنامر  شر  بیشتر از مطالبی با لحرن و روی ررد موافرق و واقرع     یهروزنام -5

 مطالبی اید ولوژی ی و انتقادی استفاده یرده است.
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 های شرق و کیهانلب روزنامه(: لحن مطا13جدول )
 شرق کیهان

 لحن مطلب
 فراوانی درصد فراوانی درصد

 انتقادی 30 2/13 82 1/27

 افشاگرانه 25 11 57 8/18

 گرایانهواقع 77 9/33 70 1/23

 گرایانهتوجیه 5 2/2 19 2/6

 ایدئولوژیک 13 7/5 73 1/24

 موافق 25 11 2 7/0

 خنثی 52 22 0 0

 جمع 227 100 303 100

 

 داری تفاوت لحن مطالب مربوط (: آزمون کای اسکوئر برای آزمون معنی14جدول )

 های کیهان و شرقای ژنو در روزنامهبه توافق هسته

 78/150 2مقدار یی

 6 آزادیی درجه

 Sig 000/0.داری سطح معنی
 

( برا  4-29رانری جردول )  ( از مقرداریای بح 78/150آمرده ) دسرت تفسیر: از آنمایی یه ممذوریای به

معنرادار   01/0هرای مشراهده شرده در سرطح     بیشتر است. بنابراین تفاوت 01/0، در سطح 6آزادی  یهدرج

اسرت.   05/0از  ترر یوچر،  SPSS( آزمرون در  P =000داری )است. به عبارتی دیگر چرون سرطح معنری   

عنری مطالرب مربروط بره لحرن      داری وجرود دارد. ی شود و در آن تفاوت معنییید میبنابراین فرض ی، ت 

ای ژنررو در گرایانرره، انتقررادی و موافررق( مربرروط توافررق هسررتهگرانرره، ایررد ولوژی ی، واقررعمطالررب )توجیرره

 های ییهان و شر  ی سان نیست.روزنامه

 شود.رد می H0:P1=P2پس فرض صفر 

 شود.یید میت  H1:P1≠p2و فرض ی، یا فرض تحقیق 
 

 گیری نتیجه

ای ایرران و توافرق ژنرو را    هسرته  یهری یشور، اخبار و مطالب مربوط به پرونرد این ه مطبوعات سراس

های ب در روزنامهمطل 530اند، موضوعی است یه این تحقیق از راه تمزیه و تحلیل چگونه منع س یرده
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زمرانی   برازه سراسرری، پرتیرراژ و از دو طیرف سیاسری مخرالف در       یعنروان دو روزنامره  شر  و ییهان به

ای هسرته  یهبرای این یار اخبار و مطالرب مربروط بره پرونرد     به آن پرداخته است. 1392تا اسفند شهریور 

ایران و توافق ژنو با توجه به محتروا، ابعراد، لحرن و سرب، مطلرب و دارا برودن تیترر و تصرویر در صرفحه          

مطلرب در  530ل تمزیره و تحلیر   انرد. اند یه مرورد ارزیرابی قررار گرفتره    ترین متغییرهایی بودهنخست، مه 

دهد یره بیشرترین تعرداد مطالرب     شماره( نشان می84روزنامه،  های شر  و ییهان )مممو  این دوروزنامه

 یدهنرده ییهان منتشر شده یه ایرن امرر نشران    یهای ایران و توافق ژنو در روزنامهسته یهمربوط به پروند

ییرد  اول تحقیرق ت   یهبنرابراین فرضری   ی است.بررسمورد یهتاریخی به مسئل بازهتوجه این روزنامه در این 

شده است و تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین اخبار با محتوای بعد سیاسری در صردر مطالرب منتشرر     

 ای ژنو قرار دارد.توافق هسته یهشده دربار

هرای  های شر  و ییهان برای پرداختن به موضو  مورد بررسی از میران سرب،  از سوی دیگر روزنامه

ختلف خبر، گزارش خبری، تفسیر، گفتگو )مصاحبه(، سرمقاله، یادداشت و ترجمه، برای بیران مطالرب،   م

درصرد بیشرترین حمر  مطالرب را در     4/37اند.این بین روزنامره شرر  برا    بیشتر از سب، خبر استفاده یرده

درحرالی وگرو دارد  درصد یمترین موارد را به طور مشترک در سب، ترجمه و گفت4/4سب، خبر و با 

درصد بیشترین حم  مطلب را در سرب، خبرر و یمتررین را برا صرفر مرورد در       8/57یه روزنامه ییهان با 

رود، شمار مری ترین مسا ل روز دنیا بهنو از مه ای ژتوافق هسته یهاز آنمایی یه مسئل سب، ترجمه دارد.

، سرمقاله الب خود را به سبدرصد مط3/0ییهان نیز  یهدرصد مطالب خود و روزنام2/2شر   یروزنامه

ی دو، شماره یهرسد حم  یمی را در بر گرفته است. خالصه این ه فرضینظر میاند یه بهاختصاص داده

تیتری یه 71شر  از  یهدهد روزناماین بررسی نشان می یید است و تفاوت معناداری وجود دارد.مورد ت 

یره  انرد درحرالی  درصد، تیتر یر، شرده  7/19مطلب با 14ای ژنو منتشر یرده است، هسته با موضو  توافق

را به تیتر ی، اختصراص داده  درصد 9/22مورد یعنی 16در این زمینه، مطلب خود 70ییهان از  یهروزنام

 تیترر  بره  مربروط  مطالرب  داری وجود ندارد یعنیمعنی شود و تفاوتچهارذ رد می یهبنابراین فرضیاست. 

 اند.دو به ی، اندازه به این مسئله اهمیت دادهاست و هر ی سان ییهان و شر  یروزنامه در ی،

توافرق   یهمطلرب منتشرر شرده در حروز    216درصرد از  85مطلب یه 185ن روزنامه شر  با عالوه بر ای

ای از رونرد مرذایرات داشرته اسرت     بینانره ای ژنو را به خود اختصاص داده، ارزیابی مثبرت و خروش  هسته

درصد مطالرب خرود را بره    49د با مور98مطلب در این حوزه، 199مممو   ن ازییها یهیه روزنامدرحالی

هرا بره انمراذ    گیرری در بخرش جهرت   ارزیابی منفری و بدبینانره از رونرد مرذایرات اختصراص داده اسرت.      
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گیری مثبتی درصد جهت69مورد با 68مطلب خود در این حوزه 99شر  از مممو   یهمذایرات، روزنام

درصد 73مورد با 60مطلب خود 82ان از مممو  ییه یهات داشته و در مقابل روزنامنسبت به انماذ مذایر

مطلب خود در بخش 71همچنین روزنامه شر  از مممو   روی ردی مثبت به انماذ مذایرات داشته است.

، درحرالی درصد حضور ایران را از موضع قدرت دانسته95مورد با 67حضور ایران در مذایرات،  یهنحو

درصد حضور قدرتمند ایران در مذایرات 78مورد با 101لب خود مط130ییهان از مممو   یهامیه روزن

درصد مطالب خود را به ارزیابی ضعیف از حضور 22مورد با 29ییهان  یهرا بیان یرده است. البته روزنام

لبش درصرد مطرا  5مرورد برا   4شرر  تنهرا    یهایران در مذایرات اختصاص داده یره در ایرن مرورد روزنامر    

 تخصیص یافته است.

شر  از مممو   یهای ایران است یه روزنامنو  فعالیت هسته یهدیگر مربوط به ادعاها دربار یهن ت

ای ایرران  هسرته  یهآمیرز برودن برنامر   درصرد را بره بیران صرلح    56مورد با 50مطلب خود در این زمینه،  89

را بره بیران    درصرد 41ا مرورد بر  53لب خود، مط72ییهان از مممو   یهیه روزناماختصاص داده؛ درحالی

اقتصرادی،   یهمچنرین در حروزه   ای ایران اختصاص داده اسرت. هسته یهبودن برنامآمیز و نظامیغیرصلح

طور شود، بهدرصد مطالب را شامل می29مورد یه  76مطلب خود در این بخش با 262شر  از  یهروزنام

یره  ؛ درحرالی هرا در ایرران را بیران یررده    بودن تحری یرگذارها و ت ثلغو و یاهش تحری  یهمشترک مسئل

افرزایش و اعمرال    یهدرصد را بره بیران مسرئل   35مورد با 152مطلب خود، 441ییهان از مممو   یهروزنام

حقروقی   یهدر حروز  ها اختصاص داده اسرت. بودن تحری درصد را به ت ثیرگذار13مورد با 58ها و تحری 

شرناختن حرق ایرران بررای     رسمیتدرصد به به62مورد با 31خود، در مطلب 50شر  از مممو   یهروزنام

مطلرب خرود، در   95ییهران از   یهیه روزنامآمیز پرداخته درحالیای صلحستهسازی و تولید انرژی هغنی

آمیرز  ای صرلح سرازی تولیرد انررژی هسرته    نشناختن حق ایران بررای غنری  رسمیتدرصد به به53مورد با 50

درصد را بره  77مورد با 30مطلب خود، 39شر  از مممو   یهنظامی نیز روزنام یدر حوزه ت.پرداخته اس

ییهان از مممو   یهیه روزنام؛ درحالیحل دیپلماتی، اختصاص دادهبیان مطالبی با ت یید بر انتخاب راه

برا   داده اسرت. نظامی اختصراص   یهیید بر حملدرصد را به بیان مطالبی با ت 66مورد با 48مطلب خود، 72

یعنی مطالرب مربروط بره     ؛شود و تفاوت معناداری وجود نداردسه نیز رد می یشماره یاین وجود، فرضیه

 های شر  و ییهان ی سان است.ای ژنو در روزنامهابعاد توافق هسته

مرورد برا   77مطلرب خرود در   175شر  از مممرو    یهنهایت در بخش ارزیابی لحن مطلب، روزنامدر

درصد با لحنی موافرق نسربت بره رونرد     11مورد و 25ی بعدی با در رده گرایانه ولحنی واقعبا  درصد33.9
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مطلب خود در 303ییهان از مممو   یهیه روزنام؛ درحالیرویدادها در توافق ژنو به بیان مطالب پرداخته

نی ایرد ولوژی،،  درصد با لح24.1مورد و 73بعدی با  یهدرصد با لحنی انتقادی و در رد27.1مورد با 82

ییرد  پن  نیز ت  یهشمار یهخالصه این ه بر اساآ آزمون انماذ شده، فرضی مطالب را منع س یرده است.

ای ژنرو در  شود و تفاوت معناداری وجود دارد و مطالب مربوط به لحن مطالب مربوط به توافرق هسرته  می

ن ن تره ضرروری اسرت یره دلیرل      ایچیزی یادآوری پیش از هر های ییهان و شر  ی سان نیست.روزنامه

امر باز اطالعات، به این  یهای مختلف ارا هبررسی در حوزهمورد یههای دو روزنامبودن فراوانیمتفاوت

قررار داشرت،   خبرری  بری  یهویژه در روزهای پایرانی یره مرذایرات در مرحلر    گردد یه در مواردی، بهمی

 یهیره روزنامر  ، درحالیخود با بیانی دیگر پرداخته بودنشر خبرهای روزهای گذشته روزنامه ییهان به باز

 موردی را منع س ن رده است. شر  تقریباً

تر بره انع راآ   و مثبت گرایانهشر  با دیدی واقع یهها ح ایت از این دارد یه روزناممممو  بررسی

و فعراالن سیاسری    گیرری از نظررات یارشناسران   مطالب پرداخته و در این مسیر سعی یرده است تا با بهرره 

گیری موافق به انماذ مذایره و توافرق نهرایی   جامعه و موضع یردن جوّداخلی و خارجی و با ت یه بر آراذ

ترری از رونرد رویردادها بپرردازد. ایرن رسرانه       مقابل، بره بررسری مسرتندانه    یهگانهای ششایران با قدرت

هرا برر ایرران وارد شرده اسرت را برا بیران        تحرری   یهواسرط ی فشارهای اقتصرادی و سیاسری یره بره    هاآیت 

هرچنرد   ؛یندداند یه ایران را ملزذ به انماذ مذایره و توافق میهای اصلی میهایی، ی ی از محرکنمونه

البتره ایرن    ای یوتاه آمد.یه معتقد است برای رسیدن به توافق نباید از اصول و خط قرمزهای حقو  هسته

انمراذ  دهرد یره در صرورت    های مقابل مری سئوالن باالدستی نظاذ و قدرترسانه این نوید را ه  از قول م

های اوباما و برخی سران غربی برای مخالفت مرور لغو خواهند شد و به تالشها یاهش و بهتوافق، تحری 

 یند.های شدیدتر اشاره میبا تصویب تحری 

ها روی میرز  گزینه یهیند یه هممی ییداوباما ت  یهنظامی ه  هرچند به این گفت یهطرفی در مسئلاز

شرود یره تررجیح گرروه     اما این ن ته را ه  از صحبت همان شخص و دیگر سران غربی یادآور می ؛است

این ه شر  حرفش بر این پایه استوار است یه  صورت دیپلماتی، است. خالصهبرد جریان بهبر پیش 1+5

 یدر مقابرل روزنامره   ن چالش را با دنیای بیرون داشرت. زدایی یرد و روابطی دوستانه و بدوتوان تنشمی

شده انماذ ای ایران و توافقات موردیِییهان روی ردی انتقادی و مخالف نسبت به روند رویدادهای هسته

ایرن رسرانه سرعی    ینرد.  گیرری مری  دارد و با نگاهی بدبینانه و اید ولوژی، مسا ل را ارزیابی یرده و جبهه

ها و تشردید  تهدید نظامی علیه ایران و تمریز بر یاهش نیافتن تحری  یهیردن مسئلیرده است با پررنگ
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در  نروعی بردبینی و هرراآ را    -با این استدالل یه حین انماذ مذایرات این مسئله اتفا  افتاده است-آنها 

 ا وهر شردت سرعی در القرای ایرن براور دارد یره تحرری        حال ییهان بهجامعه و مخاطب ایماد یند. درعین

ضمن این ه مداذ این پیاذ را  اند.ثیر بودهت ا در ایران داشته و در واقع بیثیر رفشارهای اقتصادی یمترین ت 

هاسرت و آنهرا بره دنبرال     ای برای آمری ا و دیگر قدرتای ایران تنها بهانهیند یه فعالیت هستهمخابره می

ودن ح ومت ایران است. خالصه این ه ییهران  شان اسالمی ببراندازی و تغییر نظاذ هستند و مش ل اصلی

اد رابطه با آن غیر مم ن و استوار است یه آمری ا شیطان بزرگ است و دوستی و ایم هحرفش بر این پای

زدایی با قرمزهای ح ومت اسالمی است، ضمن این ه ایران نیز هیچ نیازی به برقراری رابطه و تنشاز خط

اعتمراد و  ، چرایره غیرقابرل  معنری اسرت  هرگونره تروافقی برا آنهرا بری      ینبنرابرا  ؛این قدرت جهانی را ندارد

 ش ن هستند.عهد
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